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Papan, 12 år från Bangladesh
kan drömma igen:

”Jag vet att jag snart
kommer att bli frisk.”
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”Jag är så glad och tacksam.”
Papan drömmer om att bli fordonsingenjör.

Tidigare innebar en lepradiagnos svåra fysiska problem
och utsikterna till något annat liv än som tiggare fanns
inte. Den effektiva medicinska behandlingen som finns
idag och det uppsökande arbetet med att hitta smittade
människor håller idag mycket
större drömmar vid liv. Den
12-årige pojken Papan och
hans mamma kan p.g.a. Lepramissionens arbete idag
drömma om en god framtid.

För tre år sedan märkte Papans mamma
att hennes son hade fått några prickar på
kroppen. Hon trodde att det förmodligen
inte var allvarligt och lät det vara. Några
månader senare undersökte Lepramissionen möjliga infektioner i Dhakas slumområde och här fick Papan diagnosen
lepra. Mamman blev förtvivlad över att
hennes son hade lepra. Som enda familjeförsörjare blev hon mycket orolig över
hur hon skulle klara av att ge sin son det
som han nu behövde. Hur skulle hon
kunna säkra mat på bordet och samtidigt
betala för den medicinska behandling
som behövdes? Familjens inkomst är endast ca 750 kronor i månaden, vilket inte
räcker långt. Familjen kunde andas ut
när Lepramissionens personal försäkrade
dem att den medicinska behandlingen
faktiskt är fri och att sjukdomen är fullt
botbar. Plötsligt fick den lilla familjen
trots allt ett lugn igen.
Papan har nu varit under behandling i
fem månader med läkemedlet MDT som
är en kombination av tre olika substanser.
Resultatet är tydligt - alla fläckar utom en
har försvunnit och framför allt smittar
han inte längre.
Papan säger;
– ”Jag visste ingenting om sjukdomen
och behandlingsmöjligheterna. Nu kan
jag se fläckarna försvinna. Jag vet att jag
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snart kommer att bli frisk. Jag är så glad
och tacksam!”
Papan går i femte klass och drömmer om
att bli fordonsingenjör. Även om hans
mamma backar upp sin son i drömmen,
tvivlar hon på om de har ekonomin för
det. Men glöden i pojkens ögon berättar
en annan historia - han vill lyckas med att
nå sin dröm.
Målet kvarstår att utrota lepra
Under 1980-talet rekommenderade
WHO att medicinen, den så kallade
Multi Drug Treatment (MDT) skulle ges
brett till leprasjuka. MDT har sedan dess
avsevärt minskat förekomsten av lepra till
idag ca 200 000 nydiagnostiserade fall
varje år i världen.
Bangladesh som nation har också haft
stor nytta av detta medicinska genombrottet. Bangladesh har lyckats minska
antalet nya fall av leprasjuka till 1 av 10
000 personer. Men p.g.a. att Bangladesh
är så folkrikt är det fortfarande cirka 4
000 människor som fortsätter att drabbas av sjukdomen varje år. Från 1985 till
2019 registrerade hälsomyndigheterna
226 711 nya fall, varav 218 538 återhämtade sig efter medicinsk behandling.
FN:s hälsoorganisation WHO definierar att om det är mindre än 1 av 10 000
som är infekterad anses lepra inte längre
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vara ett allvarligt nationellt problem. I
Bangladesh finns det däremot fortfarande flera områden där det är betydligt fler
lepradrabbade än 1 av 10 000 personer.
Därför är det problematiskt att förklara
sjukdomen utdöd redan nu. Det gör det
ännu svårare att intressera politiker och
gåvogivare att förebygga spridning och
stigmatisering av sjukdomen. Att hindra
spridning och minska stigmatisering är så
klart avgörande för att lepra verkligen ska
kunna bekämpas effektivt och att lepra
inte ska blossa upp igen med lokala utbrott. Utan snabb behandling leder sjuk-

domen ofta till allvarliga funktionshinder
och onödigt stor smittspridning. Under
perioden 1985 till 2015 identifierades totalt 26 479 personer i Bangladesh som i
varierande grad är långvarigt drabbade
av svåra fysiska problem av leprabakterien. Många av dem behöver fortfarande
stöd och hjälp för att fungera i samhället.
Människorna bakom denna statistik fortsätter att lida av social utslagning och har
ofta begränsad tillgång till utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att Lepramissionen fortsätter

att utbilda de drabbade, deras familjer
och samhällen i rättigheterna för personer med lepra och funktionsnedsättning.
Genom långvarigt arbete har de olika
nationella Lepramissionerna tagit arbetet vidare från ”endast” en individnivå
till regional och nationell nivå. Idag är
Lepramissionen i många länder en politisk kraft som driver utvecklingen för att
människor med lepra och funktionsnedsättningar ska få bättre liv. Lepramissionen hjälper de drabbade att ha hoppet
kvar för sina drömmar. n

Papan tror på framtiden
Att kunna behålla hoppet eller att hitta ett nytt hopp är avgörande för att
människor och ett samhälle ska kunna
förändras till det bättre. Det behövs
stöd att ge till barn som Papan när livet
är som svårast, så att de kan drömma
om en ljusare framtid.
Papan fick hjälp tack vare givare som
du och Lepramissionens nödvändiga
specialistkompetens. Tack vare givare
som du har pojken nu fått hopp om
framtiden igen. En tidig diagnos och
snabb behandling är avgörande för den
drabbades framtid och Papans familj
behöver inte oroa sig för dyra behandlingskostnader. Här är du med och bär
genom det som du kan ge.

Din gåva till Lepramissionens arbete
ger möjlighet att säkerställa att lepra
upptäcks tidigare både bland barn och
vuxna. Det är ett långsiktigt och krävande jobb att arbeta med lepra, men
vi vet att vi tillsammans kan upprätta
människor.

Du är med och förvandlar de mest
utsatta i de mest fattigaste länderna.
Detta är att förmedla hopp till de som
anses hopplösa!
Tack för din gåva!
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Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

INBETALNING/GIRERING AVI

Jag vill stödja arbetet med att hjälpa någon som Papan!
BG 130
33601 maj 22 Skilltryck AB
BG
130spec
spec

Fördela min gåva där behoven är störst nu
Jag vill ge till projekt eller land:

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

Vid betalning via internet, ange UL22-05 och ev. önskat ändamål.
Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

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

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 3 9 3 0
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