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Dr Sunday, ledare för Lepramissionen Nigeria:

”Nu når vi dem som vi troligtvis 
aldrig hade kunnat nå annars”

GER EN FRAMTID FÖR DE FÖRAKTADE SEDAN 1985



Uppdrag: 

Lepra
Nr 9:2021 ges ut av 

Lepramissionen Sverige 
Mastgatan 2D
692 71 Kumla

info@lepramissionen.se
Tfn: 019-583790

www.lepramissionen.se 
www.lepramissionen.se/facebook 

Ansvarig utgivare: Johan Bäckrud
Tryck: Skilltryck AB

Plusgiro 90 03 93 – 0
Bankgiro: 900-3930

Swish: 9003930

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

Kyrkor kan nå 
leprabyar med hjälp 
där ingen annan hjälp når

Om vi hör något om Nigeria i svensk 

media så handlar det däremot sällan 

om framgångar, utan endast om pro-

blemen som finns. T.ex. har vi hört om 
fruktansvärda kidnappningar av barn 

och ungdomar framför allt skolflickor. 
Flera hundra barn är just nu fortfaran-

de i fångenskap i väntan på ev. lösen-

summor. Under tiden utnyttjas en del 
av dem sexuellt av deras kidnappare. 

I norra Nigeria finns flera terrorgrup-

per som skapar rädsla och oroligheter. 
Just här har Lepramissionen Sverige 

tillsammans med Lepramissionen Ni-

geria och lokala kyrkor tagit initiativet 
till ett nytt projekt. Målet är att nå ut 
till de mest utsatta i detta område: de 

lepradrabbade och personer med funk-

tionsnedsättningar. 

Nigerias kyrkor har en unik plattform 
i samhället. Men de är däremot oftast 
inte speciellt starka på socialt arbete. Dr 
Sunday Udo, Direktor för Lepramissio-

nen Nigeria, har verkligen längtat efter 

att detta ska bli verklighet. Något han 
började drömma om för flera år sedan. 

Sunday säger att: 

”Lepramissionen Nigeria har samarbetat med 

kyrkor på olika sätt under många år. Det vi lärt 

oss genom åren är att kyrkorna i Nigeria har 

mycket stor räckvidd, särskilt på landsbygden 

där Lepramissionens personal inte har möjlighet 

att arbeta.” 

Han utrycker stor glädje att: 

”Kyrkorna har utmärkta relationer i de byar 

där de är etablerade. De har därför fått legi-

timitet och förtroende och har nu både natio-

nellt och lokalt arbetat fram strategier för att 

utveckla Nigerias landsbygd. Denna längtan 

som kyrkorna nu uttrycker vill vi såklart därför 

vara med i och samarbeta omkring. Nu kan vi 

hjälpa dem som drabbats av lepra långt ut på 

landsbygden. De som vi troligtvis aldrig hade 

kunnat nå annars.”

Att nå ut i dessa oroliga delar av lan-

det är svårt även för staten och de fles-
ta hjälporganisationer. Här kan kyrkan 
med sin unika utbredning nå ut till de 

mest utsatta, och därmed kan leprasjuka 

få hjälp i de många leprabyar som finns. 
För att vi ska komma igång med att 

Nigeria är ett stort land och Afrikas mest folkrika land. Det är ett land med 

stora framgångar med växande ekonomisk utveckling framför allt i de mer 

södra delarna av landet. Det är däremot allt för många som inte får följa med 

i den ekonomiska utvecklingen och därför ofta blir ännu mer utsatta. Detta är 

ett fenomen som gäller över hela vår värld och precis så är det också för de 

lepradrabbade. 



hjälpa de mest utsatta behöver kyrkan och dess ledare 
starthjälp, något som du kan vara med och bidra med.

Projektet Stärka partnerkyrkor i Nigeria syftar till att 
stödja 45 av Lepramissionen Nigerias partnerkyrkor 
att i ett uppstartsskede under 2 år bättre förstå och 

utveckla det sociala ansvar som varje kyrka har när de 
möter leprasjuka och funktionsnedsatta i dessa svår-

arbetade områden. 

Kyrkorna planerar sedan använda egna resurser för 
att genomföra uppdraget på lång sikt genom diakonalt 

arbete. Projektet är planerat att ge långsiktig föränd-

ring genom upprättelse av människor som drabbats 

av lepra/spetälska och andra samhällsmedborgare 

genom kyrkans arbete i fyra norra stater. I detta arbe-

te bidrar kyrkorna till ett rättvisare samhälle genom 
sina ansträngningar att utmana diskriminering och 

orättvisor. En starkare kyrka i dessa områden förvän-

tas också få mer positiv inverkan för att bygga ett mer 
välmående nigerianskt samhälle. Det sker bland an-

nat genom att bidra till en minskning av korruption 

och socialt utanförskap. n

Sikta på de Globala Målen: 
Medvetenhet och engagemang i globala frågor

Lepramissionen tog under förra året fram ett material som ger 
kunskap om de globala målen och Försummade Tropiska Sjuk-
domar (FTS). Materialet som heter Sikta på de Globala Må-
len är både för skola och för kyrkans olika grupper. Syftet är att 
skapa medvetenhet och engagemang för de olika målen. 

Materialet består av 18 kuber och en glob som representerar 
FN:s 17 mål (den 18:e kuben berör specifikt FTS). Varje kub 
innehåller målets logga, diskussionsfrågor, fakta och idéer på 
vad som kan göras för det specifika målet. Med materialet med-
följer en lärar/ledarhandledning, kunskapsfrågor och en kort 
utvärdering. I handledningen ges en mer utförlig beskrivning på 
hur materialet kan användas.  Samarbetet med de kyrkliga ut-
skicken görs med Studieförbundet Bilda. 

Har du frågor eller vill beställa materialet?   
Kontakta: johan.backrud@lepramissionen.se



Leprabyar som ingen 
annan befattar sig med
En av Lepramissionens styrkor är att påverka samhället på oli-
ka nivåer. Ofta genom att ge rätt sjukvård, utbildning om rät-
tigheter eller att bara bygga enkla skolor eller toaletter till de 
lepradrabbade och deras byar. Många gånger handlar det om 
att hjälpa med att få del av de rättigheter alla borde ha. Denna 
hjälp ger möjlighet att ta sig vidare i livet och då också ge kom-

mande generationer en bättre framtid. 

I projektet Stärka partnerkyrkor i Nigeria gör vi detta genom 
att använda kyrkornas unika plattform i Nigeria. Dit andra inte 
når är kyrkan oftast den stabilaste organisationen som samhället 
och befolkningen har. Kyrkans och dess ledares inflytande når 
oftast långt mycket längre än vad politiker och tjänstemän gör 
och kan därför påverka till ett bättre liv för de mest utsatta. 

Med din gåva når du ut med hjälp och upprättelse till de som 
ingen annan är intresserad av, dit ingen annan vill gå. Var med 
du också med din gåva!

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 stödja arbetet med att nå ut med hjälp i leprabyar!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu

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

     Vid betalning via internet, ange ”UL21-09” 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!

«OrgNamn»
«FÖRNAMN» «EFTERNAMN»
«ADRESS»
«POSTNR» «ORT»

<Belopp med kr> «GåvaPeriod»

Vår hemsida 
är uppdaterad
Nu äntligen är vår hemsida 

uppdaterad med några nya 
funktioner. Bl.a. kan du 
själv skriva ut Högtidsgåva 

och Minnesgåva från din 
egen skrivare. 
Du kan också läsa publicerade Uppdrag Lepra 
och det finns information om vårt Globala Må-

len material. 

www.lepramissionen.se


