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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

Kan man bryta 
ett utanförskap?

Adiya är 19 år och utbildas till skräddare och sömmerska. Hon har själv 

inte haft lepra men är uppväxt i en familj där pappan är drabbad. Det gör 

att hon hela livet varit ”meddrabbad”. Hon har nu snart gått den 1-åriga 

skräddarutbildningen och har verkligen uppskattat allt med utbildningen. 

När kursen är klar flyttar hon med åtta kurskamrater till ett gemensamt boende 
för att starta ett nytt liv i Calcutta inom syindustrin. Hon har själv aldrig varit i 
Calcutta, men ser ändå fram emot att flytta. Personal från Lepramissionen har 
redan besökt produktionsenheten där hon ska arbeta för att se till att allt ska bli 
bra för tjejerna. 

Adiya’s historia är att hennes far drabbades av lepra för ungefär 20 år sedan. 
Han utvecklade funktionsnedsättningar i händerna och ett finger saknas idag 
helt. Han kan inte använda sin högra hand alls till arbete. 
Även om Adiya själv inte visste det, växte hon upp i en leprakoloni från 1 års 
ålder. När hon blev lite äldre började hon ställa massor av frågor om varför hen-

nes pappa hade konstiga händer och vad som var fel med honom. Ingen svarade 
något. Trots att hennes kompisar hade lepra i sina egna familjer hade vänner 
i skolan sagt till henne att inte äta tillsammans med sin pappa och att hålla sig 
borta från honom. Hennes mamma berättade först när hon var ungefär tio år 
att hennes pappa hade diagnostiserats med lepra men poängterade också att han 
blivit fri från leprabakterien. Adiya fick också veta att familjen hade kastats ut ur 
deras hemby och tvingats flytta till leprakolonin. Adiya var ändå orolig och rädd 
och höll distans till sin pappa eftersom hennes vänner hade skrämt upp henne. 
Men hennes mamma var tydlig. - Jag har delat allt med din far i alla dessa år och 
jag mår bra! Nu är han friskförklarad från lepra och du behöver inte vara orolig 
för att bli smittad.

Hennes pappa har varit murare - men efter lepradiagnosen tvingades han bli 
hantlangare till andra murare eftersom han utvecklade svåra sår. Den direkta 
konsekvensen blev att Adiyas äldre syster var tvungen att sluta gå i skolan ef-
tersom deras föräldrar inte längre hade råd med skolböcker. Föräldrarna blev 
berövade möjligheten att ge utbildning till sina barn. Men de har nu fått hjälp av 
Lepramissionen för att klara av barnens grundläggande skolgång. 

Lepran påverkar sådant som borde vara enkelt att lösa, men med det omgivande 
samhällets många fördomar blir det nästan oöverstigliga hinder. Ett barns fram-

tid vilar i Indien på att deras föräldrar kan arbeta och erbjuda skolgång. Lepradi-
agnosen förändrar oftast detta. 
Adiya är orolig för sin familj och speciellt sin pappa som fortfarande måste göra 
hårt fysiskt arbete som kan orsaka honom allvarliga skador och i förlängningen 
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ge svåra funktionshinder. Adiya har under uppväxtåren burit 
mycket av detta på sina axlar. Därför har hon gjort allt för att 
fortsätta utbilda sig och drömmer om att en dag få möjligheten 
att studera på college eftersom det skapar ännu större trygghet 
för familjen. Men nu är hon så glad att hon fått en utbildning på 
Lepramissionens träningscenter. Detta har gett henne en möj-
lighet att både hjälpa sin familj och samtidigt kunna stå på egna 
ben och vara självförsörjande. Hon är så tacksam till alla som 
genom Lepramissionen gett henne denna möjlighet. Under hela 
tiden har hennes pappa önskat att hon ska få en utbildning och 
är därför är han nu mycket stolt över vad hon åstadkommit. 
Adiya är en av alla ungdomar som genom Lepramissionen fått 
redskap att bryta sig loss från utanförskap och stigmatisering. 

Lepramissionen i Indien har sju yrkesskolor. Yrkesskolan utanför 
Calcutta erbjuder utbildning för ungdomar som på olika sätt 
drabbats av lepra eller funktionshinder. Det gör det möjligt för 
dem att få tillgång till sysselsättning, ofta i stora företag i Calcut-
ta. De kan till och med bli egenföretagare. Genom arbete har de 
möjlighet att bli ekonomiskt självförsörjande och då integreras in 
i det vanliga samhället. Skolan i Calcutta erbjuder många utbild-

ningar av olika slag och har ungefär 150 studenter. Lepramissio-

nen har under många år byggt upp ett starkt nätverk som gör det 
möjligt för skolan att övervaka anställningsrutinerna i de företag 
ungdomarna arbetar i. Just detta motverkar det stora problemet i 
Indien med orättvisa arbetsförhållanden och risken att bli utnytt-
jad av mindre nogräknade företag.  n



Att bryta samhällets 
strukturer och fördomar
Du kan vara med och bryta ner synliga och osynliga struk-

turer som hållit generationer av de lepradrabbade tillbaka. 
Lepramissionen arbetar därför, förutom med medicinsk 
vård och yrkesutbildningar, också med påverkansarbete för 
att förändra samhället. Lepra är fortfarande en kraftigt stig-

matiserande sjukdom. Oftast kan en drabbad inte bryta sig 
loss från sin påklistrade identitet som leprasjuk, trots att hon 
blivit friskförklarad. Därför arbetar Lepramissionen också 
för att förändra samhällets strukturer och lagar på lokal och 
nationell nivå i Indien. 

Till och med för Adiya, som själv aldrig haft lepra, förföljer 
diskriminering genom leprastämpeln på hennes familj vida-

re över generationsgränserna. Men det behöver inte fortsät-
ta vara så. Du kan vara med och bryta samhällets strukturer 
och fördomar och ge en ny generation möjlighet att gå i 
skola. Då kan de skapa sig ett liv utan att bli motarbetade 
av samhällets fördomar. Det är detta som Lepramissionen 
arbetar med.

Din gåva är med och förvandlar framtida generation!

Johan Bäckrud

Direktor Lepramissionen
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o Jag vill hjälpa någon som Adiya!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu

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

     Vid betalning via internet, ange ”UL21-06” 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

Tack för din gåva!
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