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Ashar kommer alltid
att få leva med
konsekvenserna av lepra
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Ashar lämnades
av sin fru när
han fick lepra
Vi kallar honom för Ashar, men han heter egentligen något annat. Vi
träffar honom på sjukhuset i Chanchaga i nordöstra Nigeria. Ashar är
idag 50 år gammal och växte upp med sina 3 bröder och 4 systrar
i en enkel familj på den nigerianska landsbygden. Föräldrarna var
bönder och odlade på traditionellt vis men kunde också få loss lite
kontanter genom att sälja sina jordbruksprodukter på marknader runt
omkring.
När han var ungefär 18 år märkte han missfärgade fläckar på sin hud i
ansiktet, speciellt på kinden och på pannan. Hans föräldrar och byborna
trodde att det var eksem så de började behandla honom för det. Varken
hans föräldrar eller hans syskon har haft lepra så de förstod inte att fläckarna var tecken på en mycket allvarlig sjukdom. Behandlingen mot eksem
gav naturligtvis ingen effekt.
Till slut kunde Ashar få diagnosen lepra. Under lång tid fick han traditionell medicin för sin spetälska som inte hade någon effekt. Det var först när
han började förlora sina naglar som han fick komma till ett leprasjukhus.
Där behandlades han med en mix av antibiotika, MDT, som är effektiv
mot sjukdomen. Lyckligtvis blev han inte diskriminerad av sin familj eller
av samhället vid den tiden.

På grund av svåra sår på
fötterna får Ashar ofta
använda rullstol.

En allvarlig konsekvens av sjukdomen är att man förlorar känseln i händer
och fötter. På grund av bristande känsel i sina fötter trampade Ashar på
vassa stenar som har skadat hans fötter och orsakat svåra sår och skador.

En biståndsorganisation med
projekt i Bangladesh, Indien,
DR Kongo, och Nigeria
Insatserna finansieras genom gåvor
och bidrag från enskilda, organisationer och församlingar. Projekt genomförs 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

Ashar var lyckligt gift, men hans svärmor satte press på hans fru att skilja
sig från honom på grund av sin leprasjukdom, vilket hon också gjorde.
Paret hade tre söner och när de skilde sig flyttade barnen till Ashars föräldrar. Det äldsta barnet var tio och de andra två lite yngre. Ashar träffar
fortfarande sina barn och är beredd att göra allt för dem. Han hjälper till
med skolavgifter och annat de behöver så gott han kan. Ashar är tvungen
att tigga för att överleva, men om han får tillräckligt med slantar köper
han grönsaker och säljer sedan dessa vidare och gör en liten vinst. Han vill
naturligtvis väldigt gärna sluta med tiggeriet och få någon annan källa till
inkomst. Tyvärr har han svårt att röra sig eftersom hans fötter fortsätter
att vara fulla av skador och sår.
Leprasjukdomen har kraftigt deformerat Ashars händer och han har
dessutom sår på fötter och händer. För att få hjälp med sina sår har han

fått behandling på Lepramissionens sjukhus. Han kan inte gå
på grund av såriga fötter utan måste använda en rullstol. När
såren har läkt kommer han återigen kunna bruka sina fötter
normalt. Teamet på den ortopediska verkstaden har tillverkat
några hjälpmedel till Ashar som fästs vid hans handled med
kardborreband. På det sättet kan han hålla en tandborste, en
sked eller en ficklampa så att han är mer oberoende av an-

dra människor. Utan dessa hjälpmedel skulle Ashar försökt att
pressa ihop sina två skadade händer för att hålla bestick eller
använda en tandborste. Nu blir vardagen mycket lättare.
Ashar säger att han är mycket tacksam mot Lepramissionen för
den hjälp han har fått. ”Jag tackar Gud och Lepramissionen”. n

Välkommen till

Lepramissionens årsmöte

Att bli fri från lepra
är bara ett första steg
Du har precis läst om Ashar från Nigeria och om hans
outtröttliga kamp mot sjukdomen lepra. Att som en ung
man drabbas av lepra var naturligtvis otroligt dramatiskt.
Först gällde kampen att få en riktig diagnos och en ordentlig medicinsk hjälp. Med modern behandling kan
sjukdomen botas och leprabakterierna besegras. Men tyvärr finns ju konsekvenserna av sjukdomen kvar i form av
förlorad känsel, svårläkta sår och besvärliga funktionshinder. Även här behövs ofta sjukhusvård och professionell
hjälp med proteser och hjälpmedel.
Men det finns också en annan, mer dold konsekvens av
sjukdomen. Fördomar och okunskap ledde till att Ashars
fru lämnade sin sjuka man på grund av press från omgivningen. Märkt av sin sjukdom började Ashar nu kampen
för överlevnad för sig och sina barn. Tiggeriet blev tyvärr
lösningen för honom, som för så många andra. Att vara
beroende av andras allmosor tär på självförtroendet. Att
möta utanförskap och diskriminering undergräver människovärdet och självkänslan.

Söndagen den 21 mars 13.00
Mötet sker över internet via Zoom.
Länk skickas efter anmälan till:
johan.backrud@lepramissionen.se

Varmt välkomna med!

Ashar hade turen att få komma till Lepramissionens
sjukhus och få mötas av respekt i vården. Här får han
också praktisk hjälp för ett fungerande vardagsliv. Han
skulle naturligtvis också behöva hjälp att lämna tiggeriet
bakom sig och kunna försörja sig och barnen på ett värdigt sätt. Här behövs fortsatt hjälp och stöd.
Det är en fascinerande tanke att min gåva så totalt kan
förvandla en person och en familj. Kvinnor och män,
flickor och pojkar som med lite hjälp kan få sin framtid förändrad och förvandlad. Ashar är ett gott exempel, men det finns många andra som väntar på hjälp och
upprättelse.
Tack för att Du är med och gör skillnad för personer som
likt Ashar har drabbats hårt i livet, och gör världen till en
bättre plats att leva på. n

Tack för din gåva!

Varma hälsningar

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen
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INBETALNING/GIRERING AVI
o Jag vill hjälpa någon som Ashar!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu
o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................
Vid betalning via internet, ange ”UL21-03” och ev. önskat ändamål.

Betalningsavsändare

o
o
o
o
o

Jag vill ge 500 kronor
Jag vill ge 200 kronor
Jag vill ge 100 kronor
Jag vill ge annat belopp
Kontakta mig om månadsgivande

Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)
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