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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

Nu finns det kvinnor 
som predikar i kyrkorna 
och kvinnor som utsetts 
till byledare

I södra DR Kongo har Lepramissionen drivit ett framgångsrikt projekt i 

tre år. Det är ett projekt som handlar om att stödja en uppbyggnad av 

ett jordbrukskooperativ, i första hand för att stärka lepradrabbade och 

funktionsnedsatta kvinnors rättigheter och stödja kvinnors potential i 

fyra byar. 

Detta projektet har verkligen förändrat samhällen i grunden enligt 

Emmanuel Kasigwa, en av de lokala ledarna för Lepramissionens 

projekt: 
”Under detta projekt har Lepramissionen tillsammans med samhället inrät-

tat ett jordbrukskooperativ med över 230 medlemmar! Tack vare detta finns 
nu säd/frön tillgängliga och distribueras till medlemmarna. Kooperativet 

har byggt ett hus som fungerar som kontor och lager. Många har också lärt 

sig hur man producerar organiska gödselmedel. Minst 30% av hushållen har 

redan sin egen kompost. De nya odlingsteknikerna accepteras och tillämpas 

gradvis i samhället – mycket tack vara samarbete och råd från en jord-

bruksinstruktör från vårt eget område. 80% av byns befolkning har anlagt 

grönsaksträdgårdar runt husen som en strategi för att säkra mer långsiktig 

tillgång på mat. Dessa grönsaksträdgårdar har fått smeknamnet Chafunda, 

vilket passande betyder små marknader. Genom detta projekt har vi kraftigt 

förbättrat vår egna motståndskraft för framtidens utmaningar.” 

Solange, en av kvinnorna som är aktiv i kooperativet och som varit 

delaktig på Lepramissionens utbildningar säger:
”Den utbildning som organiserades av Lepramissionen i DR Kongo om 

kvinnors rättigheter har varit mycket viktig. Tidigare brukade byhövdingar-

na kalla till bymöten helt utan kvinnor. Idag har detta förändrats på grund 

av utbildningen om jämställdhet är kvinnor nu alltid inbjudna till alla mö-

ten. Även i våra egna hushåll rådfrågar våra män oss på ett nytt sätt. Vi pla-

nerar numera tillsammans för vad som är det bästa för hela familjen. Våra 

män har genom detta också vuxit i uppskattning och vunnit större respekt 

hos oss kvinnor. Utbildningarna har också bidragit till den ekonomiska själv-

ständigheten för oss kvinnor. Vi har bl.a. lärt oss att tillverka och sälja tvål till 

den lokala marknaden och direkt till våra grannar.”

Vital, en av kvinnorna i kooperativet säger: 
”Innan detta projekt startades här i Södra DR Kongo var kulturen inte för-

delaktig för oss kvinnor. Kvinnor och flickor fick t.ex. inte äta ägg och kyckling 
eftersom det endast var mäns mat och vi trodde att de behöver den extra nä-
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På grund av svåra sår på 

fötterna får Ashar ofta 

använda rullstol.

ringen. Med utbildningen vi fick från Lepramissionen om flickors 
och kvinnors rättigheter, särskilt om näringslära, gör att kvinnor och 

flickor idag också äter kyckling och ägg. Detta bidrar så klart till att 
förbättra kvinnors hälsa, vilket är särskilt viktigt under graviditeten. 

Flickor och pojkar behöver lika näring när de växer upp. 

När det gäller engagemang i det civila samhället fick kvinnorna inte 
tidigare tala i en kyrka, för att predika Guds Ord eller ens ge råd till 

män. Kvinnor hade inte heller tillträde till några ledande positioner 

som byns ledare. Nu finns det kvinnor som predikar i kyrkorna och 
kvinnor som utsetts till byledare. Männen erkänner också att detta 

är en bra utveckling för samhället! Efter undervisningspass som 

männen har fått från Lepramissionen om barns och kvinnors rät-

tigheter är det inte längre ett problem för de flesta män att ta hand 
om sina egna barns behov. Vissa av männen behöver självklart mer 

tid för att anpassa sig till nya sätt men de män som har förändrats 

säger däremot att de har kommit i ett nytt förtroligare förhållande 

till sina egna barn, vilket har gett dem ny glädje. Män gör också 

andra hushållssysslor som att laga mat när deras fruar är sjuka och 

sopar av ute på gården. Männen delar till och med arv med sina 

fruar numera.” 

Françoise beskriver sin familjs livsförändring: 
”Jag lever med funktionshinder som jag fick för mer än tio år 
sedan efter en graviditet. Min man utsatte mig därefter för våld 

i över tio år. Han slog mig inte bara regelbundet, utan han gav 

mig heller inte tillräckligt med mat. Så småningom övergav han 

mig helt och jag blev ensam. 

Efter ett tag gick han flera av Lepramissionens utbildningar och 
nu har han förändrats helt. Han har kommit tillbaka till familjen 

och slutat med allt våld i hemmet och tar numera istället hand 

om sin familj. Han arbetar och tjänar lite pengar som vi använ-

der för att köpa mat. Vi har därför kunnat göra små besparingar 

för att få större motståndskraft mot kommande utmaningar. 

När det gäller mig själv har jag också dragit nytta av Lepramis-

sionens utbildning i att tillverka och sälja tvål. Detta har gjort det 

möjligt för mig att ha tillgång till tvål för familjens behov. När 

jag säljer en del av produktionen lyckas jag dessutom bidra till 

familjens försörjning.”  n



Alla behövs 
för ett starkt samhälle!

I alla insatser som Lepramissionen stödjer vill vi alltid att det ska vara en ”hjälp till självhjälp”. 
Att stärka lokalbefolkningen i deras egen längtan att utvecklas är A och O i våra insatser. Många 
gånger är detta extra svårt för att vi hjälper människor med en så utsatt position i samhället 
p.g.a. leprasjukdomens stigmatisering och rädsla. I många samhällen behövs det en knuff i rätt 
riktning för att kunna lyfta sig och sina familjer från hopplöshet till att se ett hopp. 

Vilken förändring! I Södra DR Kongo sker just detta i några byar som Lepramissionen arbetar 
i sedan tre år tillbaka. Nu syns frukten av vårt gemensamma arbete som många svenska givare 
varit med och bidragit till. 

Vital utrycker med glädje och förundran: ”I samhället idag talar kvinnorna offentligt, predikar i 
kyrkan och är goda förvaltare av familjens ekonomi och egendom. Till och med ännu bättre än 
männen, eftersom männen ibland tenderar att tänka på sig själva först, medan vi kvinnor först 
tänker på våra barn och män.”

Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket gott för de mest utsatta. Med din hjälp kan vi ta oss 
an någon mer by i DR Kongo. Allt för att hjälpa dem komma vidare i sin utveckling för att bli 
ett mer självständigt och starkare samhälle där alla är delaktiga på samma villkor. 

Tillsammans kan du och jag ge en gåva som gör  
verklig skillnad för att upprätta de lepradrabbade!

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)
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o Jag vill hjälpa någon som kvinnorna i leprabyarna i DR Kongo!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu

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

     Vid betalning via internet, ange ”UL21-05” 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!


