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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

Vid 17 års ålder drabbades Moni av 
något som skulle förändra hela hennes 
liv. Hon upptäckte fläckar och knölar 
på sin kropp. Hennes far tog med hen-
ne till många lokala bydoktorer och 
traditionella läkare, som det fanns gott 
om i området. Det ledde inte till någon 
förbättring utan snarare förvärrades 
hennes situation dag för dag. En granne 
till familjen gav fadern råd att i stället 
ta henne till Dhanjury Leprosy Center. 
Där kunde läkarna konstatera vad Moni 
led av för sjukdom och man gav henne 
diagnosen lepra. Direkt kunde man in-
leda behandlingen mot spetälska. 

Hennes far blev naturligtvis rädd för det 
stigma och utanförskap som sjukdomen 
skulle innebära för sin dotter och hela 
familjen. Han gjorde allt han kunde för 
att gömma undan Moni och hennes 
sjukdom för grannar och samhället runt 
omkring. Moni utvecklade nu ett fult 
sår i foten och togs in på sjukhus för be-
handling av såret. Behandlingen drog ut 
på tiden eftersom såret var svårbehand-
lat på grund av leprasjukdomen. Efter 
några månader läkte såret men det 
funktionshinder som spetälskan skapat 
blev permanent.

Efter några år blev hon förälskad i sin 
granne och gifte sig med honom. Till-
sammans kunde de få ett ganska bra 
liv och de klarade sin försörjning på 
ett bra sätt. I äktenskapet fick hon tre 
döttrar och en son. Efter några år dog 
hennes plötsligt hennes man i hjärt-
problem. Moni stod nu ensam som le-
prasjuk änka med ansvar för fyra barn. 
Vad skulle hon göra? Hur skulle hon 
ge barnen mat och en bra start i livet 
med skola och studier? Oron blev hen-
ne övermäktig. Till slut såg hon ingen 
annan utväg än att börja tigga för att få 
mat till sina barn.

Hela tiden kämpade hon med att hit-
ta en varaktig inkomst till sin familj. 
År 2012 fick hon tipset att gå med i en 
spargrupp.  Som medlem i gruppen 
sparade hon regelbundet 10 taka per 
månad. Taka är den lokala valutan och 
10 taka motsvarar ca 1 svensk krona. 
Spargruppens ledare gjorde hembesök 
och besökte hennes hus och såg hur 
eländigt hon hade det. Ledaren tog upp 
hennes situation med distriktsförening-
en i området och de tog upp saken med 
en tjänsteman hos de sociala myndighe-
terna. Även en representant för hennes 
fackförening fick kännedom om Monis 
fattigdom och funktionshinder. Han be-
sökte hennes hus och fick bekräftat hen-
nes svåra sociala belägenhet. Allt detta 
ledde fram till att Moni fick handikap-
persättning och ett nytt hus från reger-
ingen. Nu får hon regelbundet pengar 
som sjukbidrag varje månad och hon 
stortrivs i sitt nya hus som är byggt i be-
ständigt material. 

Äntligen kunde Moni avsluta sitt för-
nedrande liv i tiggeri och beroende av 
andras allmosor. Nu har hon fått tillba-
ka sin värdighet och kan sköta sina syss-
lor i hemmet med självaktning. 

Moni är väldigt tacksam till Lepramis-
sionen och den självhjälpsgrupp hon 
tillhör. Tillsammans med distriktsför-
eningen har de förändrat hennes liv till 
det bättre. Nu vågar hon, trots sin ålder, 
se framåt för sig och sina barn. Själv är 
hon gammal, men även med sin funk-
tionsnedsättning kan hon ge bättre för-
utsättningar för en ny generation..  n

Monis desperation   
ledde till tiggeri

Moni Murmur är idag en äldre kvinna med många rika erfarenheter i livet. Hon 

bor i norra delen av Bangladesh i ett vackert distrikt som heter Dinajpur, nära 

gränsen mot Indien. Hon kan se tillbaka på sitt händelserika liv som innehållit 

såväl lepra som tiggeri. Men allt fick en oväntad vändning till det bättre.
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Finns det en väg 
  bort från tiggeri?
Moni Murmur föddes och växte upp i ett av världens fattigaste områden i 
norra Bangladesh. Ett öde hon delar med många miljoner människor. Fattig-
domen i sig innebär naturligtvis stora utmaningar med ett liv utan utbyggd 
välfärd och trygghetsnät.

När hon som tonåring fick diagnosen lepra så försämrades oddsen för henne. 
Hon visste vad hon hade att vänta av utanförskap och diskriminering på grund 
av sin sjukdom. En snabb insats med medicin kunde begränsa sjukdomens 
följder, även om hon hann få livslånga funktionshinder. Hennes livsresa ledde 
fram till tiggeri och totalt beroende av andra människors nyckfulla välvilja.

Kontakten med Lepramissionen blev en vändpunkt! Hon kunde delta i en 
spargrupp som förbättrade ekonomin, men framför allt fick hon hjälp att ex-
ponera sin situation till myndigheter så hon kunde få den hjälp hon hade rätt 
till. Det var skönt att ha någon som förde hennes talan.
Det är personer som Moni som du hjälper med din gåva. Du är med och ger 
hälsa till lepradrabbade och förändrar livet för mammor och deras barn. Du 
är med och för deras talan som inte själv har förmågan att göra sin röst hörd. 
Du är med och lyfter utsatta upp från tiggeri och förnedring.

Tack för din betydelsefulla gåva!  n

o Jag vill hjälpa någon som Moni!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu

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

     Vid betalning via internet, ange ”UL1-21” och ev. önskat ändamål.

Johan Bäckrud

Direktor Lepramissionen

Tack för din gåva!

Varma hälsningar

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


