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Rahul från Indien har mött 
fler motgångar än något 
barn borde få uppleva.
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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

Ingen såg eller orkade 
bry sig om Rahul 

Rahuls mamma lämnade familjen för 

fyra år sedan när Rahul var väldigt 

liten. Detta är tyvärr inget ovanligt i 

Indien. När den ena partnern i ett äk-

tenskap blir diagnostiserad med lepra 

finns både Indiska lagar och en kultur 
som fortfarande uppmuntrar att den 

friska partnern ska skilja sig från den le-

pradrabbade. Rädslan i samhället är ty-

värr fortfarande väldigt stor, trots att le-

prabakterien endast kan smitta de med 

svagt immunförsvar. I en familj med 

tio barn är det endast ett av dem som 

statistiskt blir smittat om den leprasjuke 

inte blivit behandlad. Efter medicinsk 
behandling är den lepradrabbade helt 

smittfri. Att förändra lagar och kultur 
är något som Lepramissionen arbetar 

kraftfullt för att de lepradrabbades ut-

anförskap ska minska. 

När Rahuls mamma lämnade familjen 

eskalerade pappans alkoholmissbruk 

och den lilla pojken blev ganska snart 
lämnad vind för våg och blev barnet 
som ingen brydde sig om. Ibland följde 

han med sin alkoholiserade pappa för 

att hjälpa honom att tigga. Under pan-

demin blev det allt svårare att få någon 

som gav pengar när olika restriktioner 

i samhället blev allt striktare. De flesta 
dagar drev Rahul runt själv på gator-

na utan något mål. Hans favoritlek-

plats blev boskapsstallarna tillsammans 

med djuren där han också ibland sov. 
En både farlig och självklart ohygienisk 
plats att hålla till på för ett barn. Ibland 

var det någon granne som kände med-

lidande med Rahul och gav honom lite 
mat, men ofta gick han i flera dagar 
utan att äta.

Nu är Rahul sedd!
Men Rahul var inte helt osedd, utan det 

var ändå någon som en dag kom till Le-

pramissionen och berättade om Rahul 
och hans tragiska liv med en helt från-

varande mamma och en gravt alkoho-

liserad, leprasjuk och funktionshindrad 
pappa. 

När Lepramissionen fick reda på Ra-

huls historia besökte de hans pappa för 

att se hur det gick att hjälpa den lilla fa-

miljen. Lepramissionens personal insåg 

att det var tydligt att Rahul är älskad 

av sin pappa, men att han är svårt tärd 

av sitt missbruk och sjukdom. Rahuls 
pappa fick den hjälp som han kunde ta 
emot vid detta tillfälle, men han klarade 

trots allt inte av att ta hand om ett litet 

barn. 

Rahul föddes i en lepraby i Indien och har trots sin unga ålder varit med om 

fler motgångar än något barn borde få uppleva. Hans pappa har lepra och är 

svårt funktionshindrad. Under åren har han fått svårläkta sår på fötterna som 

är en direkt följd av sjukdomen lepra. Därför har han inte kunnat arbeta och 

försörja familjen och blev också en av alla dem som börjar tigga för att överle-

va. I sitt desperata tillstånd har han dessutom utvecklat en svår alkoholism.



När Lepramissionen mötte Rahul var han mycket undernärd 
och i desperat behov av vård som Lepramissionens sjukhus 
då kunde ge honom. Trots sin låga ålder var han också svårt 
traumatiserad och behövde ett hem att få vara trygg och äls-
kad med erfaren personal. Rahul behövde inte längre bära 

på sina axlar sin pappa och att hela tiden söka efter sätt att 
överleva som gatubarn. Samma behov som alla barn över hela 

vår värld har. En plats att få växa upp i trygghet och kärleksfull 
omsorg. 

Efter vård på Lepramissionens sjukhus fick han därför komma 
till ett kärleksfullt hem för barn som drabbats av lepra eller 

konsekvenserna av lepra. Här har Rahul sakta men säkert lan-

dat i en trygg och kärleksfull atmosfär. Han har fått nya jämn-

gamla vänner som är som syskon och vuxna som bryr sig om 
honom. Dessutom har han för första gången i livet fått äta sig 

mätt varje dag av god mat. 

Än så länge är Rahul för ung för skolan och har bara börjat 
med att försöka forma bokstäver. All erfarenhet och forskning 
visar tydligt att utbildning är nyckeln till att bryta utanförskap 
och ge förutsättningar för ett bättre liv än hans föräldrar fick 
möjligheten till. Snart är det också dags för Rahuls första skol-
dag och då kommer Lepramissionen se till att han med tiden 
får en utbildning som kan ge ett bra arbete. Rahul trivs och 
har äntligen fått en ljus framtid. n



Rahuls framtid ser ljus ut
Rahul har aldrig haft lepra, men är ändå drabbad genom sin lepr-

adrabbade pappas utanförskap. Övergiven av sin mamma och med 
en alkoholiserad far såg det inte ljust ut för den här lille killen. Le-

prasjukdomens utanförskap påverkar inte bara de direkt sjuka, utan 

alla som tillhör en drabbad familj. Kanske var det just därför mam-

man övergav familjen och lämnade sitt enda barn utan omsorg? 
Utanförskap är svårt att bära och leder ofta mot ruinens brant. Det 
såg mörkt ut för Rahul.

Behoven är just nu enorma över vår värld och det har sedan länge 
varit känt att det under katastrofer alltid slår hårdast mot de redan 

mest utsatta och fattiga som t.ex. de lepradrabbade. Precis så är det 
just nu genom den pandemin som fortfarande pågår i länder där vi 

med våra partners arbetar. De som har så lite har inget att försörja 

sina barn med. Detta och utanförskapet gjorde att Rahul inte fick 
någon hjälp av varken familj, släkt, grannar eller samhället. Lepra-

missionens arbete behövs därför ännu mer nu när det är svåra tider 

för oss alla. Din gåva, liten eller stor betyder därför allt för barn som 

Raul och andra som är drabbade av leprasjukdomens konsekvenser. 

Tillsammans med dig gör vi det yttersta för att barn som Raul ska 

bli sedda och få den hjälp som varje barn behöver. Det är din gåva 
som gör detta viktiga arbete möjligt.

Genom din gåva kan vi tillsammans ge 

mat och omsorg för Rahul och andra 
barn i hans situation.

Johan Bäckrud

Direktor Lepramissionen

Varma hälsningar

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare
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(ifylls av banken)
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o Jag vill vara med och hjälpa någon som Rahul!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu

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

     Vid betalning via internet, ange ”UL21-10” 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!
<Belopp med kr> «GåvaPeriod»

Ditt köp ger kvinnorna i Bangladesh en viktig 

inkomst. Dubbelvikta små konstverk med 

blandade motiv.

Alla priser är inkl. frakt. 

Beställ senast 4/12 för säker leverans innan jul. Beställ via 

info@lepramissionen.se, via telefon eller skicka en beställning 

tillsammans med ditt namn, adress och telefonnummer till:

Lepramissionen Sverige

Svarspost

2011 8574 

692 20 KUMLA

n 5 st: 110 kr n 30 st: 530 kr

n 10 st: 210 kr n 40 st: 620 kr

n 20 st: 360 kr n 50 st: 760 kr 

Hjälp de lepradrabbade! 
Köp handgjorda julkort från Bangladesh!

Du  behöver inget 
frimärke, mottagaren 

står för portot.


