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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

Sudha Rani, 60 år från Bangladesh: 

”De såg oss, lyssnade på 
oss och rörde våra hjärtan!”

Sudha Rani bor i en liten by i Bangladesh och har på grund av lepra utvecklat 

både klohand och fått nedsatt syn. Hennes stora chans kom trots allt när hon 

fick hjälp med ett lån och kunde köpa 200 ankungar. Hon har hållit dem nere 

vid flodstranden och nu kan hon dagligen sälja ägg och ibland några av ankorna. 

Hon är noggrann och håller rent och snyggt i sitt hus och på tomten omkring sig 

där hon bor med sin man som har ett litet jordbruk. 

De har tillsammans bildat en självhjälpsgrupp och med några andra grupper har det 

blivit en förening som kan förhandla om sjukvård från det offentliga, förtidspensioner 
och informera för accepteras av samhället.

Deras självhjälpsgrupp träffas en gång i månaden för att stödja varandra. Varje med-

lem bidrar med vad de kan till gruppens besparingar. Det förs noggranna räkenska-

per över vad var och en bidrar med och sedan kan de också låna pengar, kanske för 
att investera i handel, för att kunna hjälpa till försörjning. De har för närvarande 
gemensamt över 70 000 taka (7 000 kr) på banken. 



En av uppgifterna självhjälpsgruppen har, är att hjälpa varan-

dra få del av de rättigheter som de faktiskt har. Diskussionerna 

går höga om vem av dem man ska söka pension för närmast. 

Två av dem får redan pension och en står på tur - ett bra resultat 

som förhandlats fram av självhjälpsgruppen. Pensionen är inte 

stor - bara 700 taka (70 kr) i månaden - och det kan ingen leva 

på. Men det är ett bra bidrag, och gruppen är djupt tacksam 
mot Lepramissionen, som hjälpte dem att organisera sig och 
lära dem hur man förhandlar för att få sina rättigheter. 

De berättar: ”När Lepramissionens personal kom ut till oss 

var det en otrolig uppmuntran för oss att sådana professionella 

rådgivare kom ända hit till oss - de såg oss, de lyssnade på oss 
och de rörde våra hjärtan!” Detta möte förvandlande deras liv, 
eftersom det fick alla andra i byn att ändra sin inställning till 
lepra och till de som drabbats. I kölvattnet av de nya ekonomis-
ka möjligheterna som blev genom självhjälpsgruppens arbete, 
följde också en helt ny värdighet och självrespekt.

Ursprungligen diagnostiserades Sudha som leprasjuk för 6 år 

sedan. Hon minns hur det var att få veta att hon drabbats av 

lepra: 

”Jag blev livrädd. Jag hade sett hur lepra föraktades och hur 

andra ser ner på drabbade. Så när jag såg några domnade fläck-

arna på min kropp och fick diagnosen, kunde jag inte tro att det 
hade hänt mig. Mitt liv har alltid varit hårt och jag har alltid 

fått jobba hårt för att ta hand om mina tre barn. Min man är 

bonde men fysiskt var han utarbetad och kunde inte försörja oss 
ensam. Jag klagade aldrig på att jag också var tvungen att bidra, 
för tillsammans fick vi det att gå runt trots allt. Men min värld 
kollapsade nästan helt när jag blev sjuk. Jag tappade all energi 

och blev så matt.”

”Jag kommer fortfarande ihåg att jag inte tog med mig några 

pengar till sjukhuset. Och ändå blev jag inlagd direkt. Då släpp-

te mycket av pressen och en våg av lättnad sköljde plötsligt över 
mig. På sjukhuset fanns både rika och fattiga, högutbildade och 
analfabeter och människor från alla möjliga religiösa och etniska 

bakgrunder. Och ändå behandlade läkarna och personalen oss 

lika och utan diskriminering. Personalen som tog hand om oss, 
behandlade oss som om vi verkligen var viktiga i guds skapelse. 

När jag insåg det, fick jag hopp och återfick min tro på livet.”

”Nu har det mesta förändrats till det bättre. Alla i byn vet att jag 
har behandlats för lepra. Varken min syster, barn eller barnbarn 
är rädda för att röra mig och det finns inga fler barriärer mellan 
vår familj och byn. Detta beror enbart på Lepramissionens ar-
bete och jag är så djupt tacksam för deras insatser.”

Sudhas familj har varit stöttande hela vägen genom hela be-

handlingen. Och det är inte minst på grund av deras respekt, 
stöd och kärlek som Sudha vågar ha en dröm om en bättre 

framtid. Hon säger: ”Om jag inte hade fått behandling hade 

jag idag varit hopplöst handikappad, utstött och kanske till och 
med död. Så det är enbart på grund av Lepramissionen och 

deras stora arbete som jag idag kan leva ett liv tillsammans med 

min familj”.



ger botemedlet från leprabakterien

täcker kostnaden för Lepramissio-
nens uppsökande team som är en 
livlina för människor som Sudha

möjliggör operationen på en pa-
tient som hjälper till att återskapa 
en skadad hand eller fot så att de 
kan användas igen

Att få vara en naturlig del i hennes 
familj är det viktigaste för Sudha
Julen är för många en familjehögtid. Att få 

fira tillsammans med nära och kära är vik-

tigt för de flesta av oss. Julens budskap om 
att Jesus föds i ett enkelt stall med unga 

föräldrar handlar också om en kämpande 

familj. Trots alla svårigheter med flykt till 
Egypten och förföljelse för Maria, Josef  och 
Jesus, har berättelsen om den första julen 
fått betyda så mycket för så många genom 
århundraden. 

Sadhu är också en kämpande mormor och 

farmor som har gått igenom många svårig-

heter för sin familjs skull. Men vi är glada att 

det ser ut som att det mesta reder ut sig för 

henne genom den hjälp och stöd som hon 

och hennes familj fått. Vi är därför stolta 
över det fina arbete som görs av våra lokala 

partners. De visar 

stor omtanke och 

kärlek till alla de 

som ingen bryr sig 
om och som drab-

bats så hårt av sjukdom och utanförskap. De 

hjälper familjer att hålla ihop så att de kan 

fortsätta leva tillsammans utan rädsla. Men 

de kan inte göra detta utan det engagemang 

som du som givare visar. Utan dina gåvor 

har inte våra lokala partners i bl.a. Bangla-

desh möjlighet att hjälpa någon som Sudha 

och hennes familj. Genom stöd från giva-

re som du har hon fått både läkarvård och 

möjlighet att organisera sig i en självhjälps-

grupp. Genom stöd har hon kunnat behålla 

sin värdighet, förblivit accepterad i samhäl-
let och även skapat sin egen försörjning. 

Tänk vilken skillnad ditt stöd gör och 

har gjort för Sudha Rani och hennes 

familj! 

Tack för din julgåva!
Med önskan om en God Jul  
och ett välsignat nytt år!

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

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

     Vid betalning via internet, ange ”UL21-12” 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!

295 kr

790 kr

1495 kr

Din julgåva kan 
  förändra livet

FÖR NÅGON SOM LIDER AV LEPRA.


