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En biståndsorganisation med
projekt i Bangladesh, Indien,
DR Kongo, och Nigeria

Informationskampanjer
ger effektivare behandling
För de som får diagnosen lepra är det början på ett svårt socialt utanförskap.
Tyvärr är det många som därför inte söker vård i tid. Det uppskattas att ca
två miljoner människor idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av en
lepra. Därför är det avgörande att information om sjukdomar och de behandlingsalternativ som finns sprids ut i samhället. Informationen hjälper de som
lider av lepra att få hjälp tidigt och samtidigt motverkar kunskap stigmatiseringen som många lepradrabbade fortfarande utsätts för.
Med ekonomiskt stöd från Lepramissionens givare genomförs återkommande
livsviktiga informationskampanjer. I kombination med arbetet i självhjälpsgrupper och påverkansarbete mot myndigheter arbetar alltid Lepramissionen i t.ex.
Bangladesh för ett bättre liv för de med lepra och funktionsnedsättningar.

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

Hopdragen hand, s.k. klohand, orsakat av lepra.

Kvinnor är ofta i framkant i kampen mot utanförskap

Shantina: ”Jag har återigen
blivit accepterad av
min by”
Shantina bor i Bangladesh och
är en av medlemmarna i Lepramissionens
självhjälpsgrupper.
När hon drabbades av lepra och
fick klohänder fanns inga läkare eller
sjukvårdssystem som kunde hjälpa henne.
Lyckligtvis fick Shantina höra om Lepramissionens sjukhus
i Nilphamari och sökte hjälp där. På sjukhuset fanns kompetensen och hon fick därför den medicinska behandlingen
som hon behövde för att bli fri från leprabakterien. Trots
att hon nu blivit friskförklarad har hon fortfarande krokiga
och domnade händer som hon behöver lära sig leva med.
Shantina är och förblir tyvärr alltid märkt av lepra.
Med hjälp av en av Lepramissionens självhjälpsgrupper
har hon glädjande fått hjälp med att utbilda sig till sömmerska och har nu kunnat starta en egen liten butik. Shantina kan nu själv försörja sin familj och ge nästa generation
bättre förutsättningar än hon själv haft.

Hopp för framtiden!
Lepramissionens vision är att vara med och utrota leprasmittan
helt till 2035. Utmaningen är stor, men tillsammans tror vi det går.
Sedan 1990-talet det totala antalet personer som diagnostiseras
för lepra minskat kraftigt. Den största förklaringen till denna positiva utveckling är effektivare behandling med modern medicin.
MDT-medicinen (Multi Drug Therapi) kom i mitten av 1980-talet
vilket har förkortat behandlingstiden dramatiskt och gör alla drabbade som får rätt behandling friska från leprabakterien.
För att leprasmittan ska upphöra helt som den gjorde i Sverige för ca.
100 år sedan, behövs trots allt både nya medicinska innovationer och
att levnadsstandarden höjs bland de fattigaste.
Infektionsupptäckt och tidig behandling är avgörande för att nå målet att stoppa leprasmittan. För att utrota smittspridning av lepra är
det också avgörande att informera om leprasjukdomen och stödja
den sociala och ekonomiska inkluderingen tillbaka in i samhället för
personer med lepra och funktionsnedsättning.
Medicinsk forskning och hjälpinsatser har redan räddat många barn.
Men uppdraget är inte över, utan vi vill fortsätta tillsammans med
er givare, ge dagens lepradrabbade barn möjlighet att leva utan de
svåra konsekvenser som tidigare generationer tvingats leva med.

ÅRSMÖTE OCH
NORDISKT MÖTE

Alla människor
är värdefulla
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmanar alla länder
att öka medvetenheten om lepra. I
Bangladesh driver Lepramissionen
informationskampanjer med både familjer och samhället som målgrupp. I
denna kampanj engagerar sig många
av de lepradrabbade tillsammans med
lepramissions personal för kampen att
säkerställa rättigheterna för alla lepradrabbade och funktionsnedsatta.
Fördomar drivs som bekant oftast av
rädsla och är tyvärr mer eller mindre
inbyggda i alla kulturer. Därför arbetar Lepramissionen målmedvetet med
att skapa ny förståelse för lepra på olika sätt.

för Lepramissionen
19-20 MARS
I ÖREBRO PINGSTKYRKA

Shantina är ett exempel på att de allra flesta med funktionsnedsättning vill
utbilda sig och ta del av arbetsmarknaden. Precis som oss alla vill de genom egen försörjning kunna ta hand
om sig själva och sina familjer.
I Bangladesh görs därför särskilda
insatser för att stärka medvetenheten
om de personliga förmågorna hos
personer med funktionsnedsättning.
Det mest framgångsrika verktyget vi
har för detta är de små självhjälpsgrupperna som på alla sätt lever upp
till sitt namn om vad det handlar om:
Hjälp till självhjälp.
Din gåva är med och upprättar
de mest utsatta idag, det ger
hopp för alla barn!

Har du inte möjlighet att följa Årsmötet
på plats kan du anmäla dig för deltagande på Zoom. Anmälan sker till
info@lepramissionen.se och få detaljerad agenda.

LÖRDAG 19 MARS

17.00 Nordiskt möte för
Lepramissionen (språk engelska)
Anmälan.

SÖNDAG 20 MARS

11.00 Gudstjänst Pingstkyrkan
Örebro, Direktor Johan Bäckrud
predikar
13.30 Årsmöte Lepramissionen
Sverige. Anmälan.
17.00 Guidad visning på Örebro slott
med landshövding Maria
Larsson. Anmälan
Välkomna!

Tack f ör din
gåva!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen
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INBETALNING/GIRERING AVI
o Jag vill hjälpa någon som Shantina och hennes familj!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu
o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................
Vid betalning via internet, ange ”UL22-02” 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)

9 0 0 - 3 9 3 0
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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