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Uppdrag: Lepra

För Mantu Mandal 71 år  

och andra leprasjukas skull: 

Håll i och håll ut!

GER EN FRAMTID FÖR DE FÖRAKTADE SEDAN 1985



Uppdrag: 
Lepra
Nr 2:2021 ges ut av 

Lepramissionen Sverige 
Mastgatan 2D
692 71 Kumla

info@lepramissionen.se
Tfn: 019-583790

www.lepramissionen.se 
www.lepramissionen.se/facebook 

Ansvarig utgivare: Johan Bäckrud
Tryck: Skilltryck AB

Plusgiro 90 03 93 – 0
Bankgiro: 900-3930

Swish: 9003930

En biståndsorganisation med 
projekt i Bangladesh, Indien, 

DR Kongo,  och Nigeria

Insatserna finansieras genom gåvor 
och bidrag från enskilda, organisatio-
ner och församlingar. Projekt genom-

förs med stöd av SMR/Sida

Medlem i The Leprosy Missions 
International som verkar i ett femtiotal 

länder och har över 140 års 
erfarenhet av lepravård

Följ arbetet på www.lepramissionen.se 
och vår Facebooksida

Med Lepramissionens uppsökande team 

...når hjälpen 
hela vägen fram!

Mantu Mandal kommer från en by där närmaste stora stad är Calcutta 

i Indien. Här lever han tillsammans med sin fru Sushila. Mantu fick 

första gången symtom av lepra för ungefär 20 år sedan och utveckla-

de därefter en funktionsnedsättning på sin vänstra hand. Senare blev 

det symptom både på sin högra hand och sin högra fot. 

Hans fingrar är därför ihopdragna och han har utvecklat vad man kallar 
en ”klohand” och hans fot har funktionsnedsättning i form av ”droppfot” 
som betyder att hans muskler och nerver i foten inte fungerar som de 
ska så att foten hänger. Dessutom har han ett sår som inte läker ut som 
det borde p.g.a. leprabakteriens nedbrytning av nerver och muskler. Man-

tu har tidigare fått leprabehandling från ett statligt sjukhus nära sin by, 
men hans lidande från hans pågående allvarliga kroppssmärtor gjorde det 
ändå omöjligt för honom att göra något som helst arbete. 

Byn där Mantu lever ligger på en ö och dit finns inga vägförbindelser, 
enda sättet att nå byn är därför genom att åka båt. Under 2017 satte 
Lepramissionens sjukhus i Calcutta upp en mobil hälsostation i hans by 
och genomförde undersökningar och försökte hitta nya dolda fall av lepra. 
När doktorn såg hur allvarliga Mantu’s hälsoproblem var, remitterade de 
honom till sjukhuset för vidare vård. På sjukhuset blev han inlagd drygt en 
månad för vård och rehabilitering. Under denna sjukhusvistelse läkte hans 
svåra sår på foten ut och den värsta kroppssmärtan försvann och livet 
återvände för honom. När han skrevs ut från sjukhuset försågs han med 
skräddarsydda skor med skena för hans droppfot från sjukhusets egen sko 
och protesverkstad. 

Under vårens stora covid-nedstängning i Indien kämpade Mantu precis 
som många andra för att få mat för dagen. I maj 2020 slog en kraftig 
cyklon över ön och bl.a. taket på hans enkla hus blåste bort. Precis efter 
cyklonen bedarrat skickade leprasjukhuset ut ett mobilt uppsökande team 
till Mantu’s by med både sjukvårdspersonal och hjälp för behoven under 
pandemin och efter cyklonens förödelser. Runt 150 familjer som hade bli-
vit påverkade av cyklonen fick därmed den akuta hjälp de behövde med 
bl.a. matransoner och presenningar. En av dessa som fick hjälp var en 
mycket nöjd och glad Mantu. 

Mantu har genom sjukdomens långt gångna process tyvärr utvecklat åter-
kommande sår på sin högra fot och får här mer hjälp till självhjälp med 
sitt sår. Såret blir omlagt i närheten av Mantu’s hem av personal ur Le-

Mantu Mandel får behandling av Lepramissionens 

uppsökande team med sårbehandling och nya ban-

dage och får samtidigt hjälp med det nödvändigaste 

efter både nedstängning och cyklonen Amphan.

pramissionens besökande team. Han har nu lärt sig själv att 
ta hand om hans händer och fot i hemmet för att förhindra 
sår framöver och behöver alltså inte åka den strapatsfulla vä-

gen hela vägen till Calcutta. Han får också under detta besöket 
också hjälp med bandage, salvor och akutmedicin för sina per-
manenta skador efter lepran. 

Mantu säger att han känner sig väldigt glad och tackar gång på 
gång Lepramissionen och deras personal för allt de gjort och 
gör för honom. n



Hjärta för de mest utsatta
Vi gör vårt bästa för att ”Hålla i och hålla ut!” Samtidigt 
förfasas vi när vi hör antal sjuka och döda i Sverige och ut 
över vår värld under pandemin. Nu när det har gått ett år 
och vacciner börjar komma, ser vi en strimma av ljus i Sve-

rige, förhoppningsvis under sommaren eller åtminstone un-

der hösten kan vardagen gå tillbaka till det ”vanliga” igen. 
Till dess måste vi hålla ut med restriktioner för att skydda 
oss själva och våra medmänniskor. 

I många fattiga länder ser det annorlunda ut. När Sveri-
ge planerat att vi vaccinerat hela vår befolkning har Indien 
beräknat att de knappt vaccinerat en fjärdedel av landets 
befolkning. En gissning är dessutom att Mantu inte är en av 
dem på den otillgängliga ön han bor på. 

Vi lever i en tid där vi måste ”hålla i och hålla ut” med em-

pati och generositet även för medmänniskor som bor långt 
borta, som lepradrabbade Mantu. Han kommer troligtvis 
få leva med nedstängningar länge än och genom sin kamp 
mot sjukdomen lepra, i ännu svårare fattigdom.

Du och jag kan tillsammans hjälpa Mantu och andra som 
är drabbade av lepra att få hjälp. Ett uppsökande team är 
ofta enda möjligheten för leprasjuka som Manu att få den 
hjälp som behövs. n

Johan Bäckrud

Direktor Lepramissionen

Varma hälsningar

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering) Belopp  kronor  öre Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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o Jag vill hjälpa någon som Mantu!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu

o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................

     Vid betalning via internet, ange ”UL21-02” och ev. önskat ändamål.

o Jag vill ge 500 kronor

o Jag vill ge 200 kronor

o Jag vill ge 100 kronor

o Jag vill ge annat belopp

o Kontakta mig om månadsgivande

Din gåva kan förändra livet för någon som lider 

av lepra precis som Mantu. 

295 kr ger botemedlet från denna svåra sjukdom
770 kr täcker kostnaden för Lepramissionens 
 uppsökande team som är en livlina 
 för människor som Mantu
1 490 kr möjliggör operationen på en patient som
  Mantu som hjälper till att återskapa en 
 skadad hand eller fot så att de kan användas igen

Tack för din gåva!


