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Nakazi Mubembe, 62 år, DR Kongo

”Vi är människor
som alla andra”
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DR KONGO

”Jag fick inte sitta vid matbordet och äta med
mina syskon och det gjorde mig så ledsen.”
Vi sitter och samtalar utanför den enkla sjukvårdskliniken i Cirimiro, några timmars
bilresa söder om provinshuvudstaden Bukavu i östra
Kongo. Kvinnan mitt emot
är drygt 60 år och uppträder med stor värdighet och
har en personlig resning som
inger respekt. Hennes berättelse avslöjar dock ett liv
med ett stort trauma som
hon fortfarande gör det bästa för att lämna bakom sig.

Kvinnan heter Nakazi Mubembe och
hon berättar om en lycklig uppväxt i den
vackra och natursköna trakten kring Cirimoro. Som en ung tonåring tog livet
dock en dramatisk vändning för henne.
Som 15-åring upptäckte hon märken på
kroppen som oroade henne och hennes
familj. Huden förändrades och hon tappade känseln i de tydliga fläckarna.
”Mina föräldrar tog med mig till det
lokala sjukhuset och där kunde man
konstatera att jag fått sjukdomen lepra.
Jag fick den medicin jag behövde och
behandlingen varade ett helt år. Att min
sjukdom upptäcktes tidigt gjorde att jag
inte fick några synliga men på kroppen.
Det skulle jag troligtvis ha fått om jag
väntat med att söka hjälp.”
Trots att Nakazi fick
den medicinska hjälp
hon behövde blev
den närmsta tiden
väldigt svår för henne eftersom hennes
omgivning inte hade
rätt kunskap om sjukdomen. Från en dag
till en annan blev hon
plötsligt diskriminerad och hennes kamrater stötte ut henne
ur kompisgruppen.
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Din gåva kan
förändra liv!
Plusgiro 90 03 93 – 0
Bankgiro: 900-3930
Swish: 9003930

295 kr
ger botemedlet från
leprabakterien

790 kr
täcker kostnaden
för Lepramissionens
uppsökande team

1495 kr
möjliggör operation
för att återskapa en
skadad hand eller fot

Till och med i familjen blev hon särbehandlad.
”Jag fick inte sitta vid matbordet och äta
med mina syskon och det gjorde mig så
ledsen. Under hela året behandlingen
pågick fick jag inte leva naturligt med
familjen. Jag var en förtvivlad tonåring
som kände mig utstött även av min närmaste familj.”
Efter ett års behandling började familjen förstå att hon var frisk och inte smittade lepra vidare, men hennes vänner
fortsatte med sin kränkande behandling
och höll henne utanför kamratskapet.
Vid 22 års ålder gifte Nakazi sig men
hon vågade inte ens berätta för sin man
om sin tidigare sjukdom. Först efter att
ha fött flera barn vågade hon berätta sin
hemlighet.
”Jag var rädd att min man skulle köra
iväg mig. Han informerade sig noga på
sjukhuset om min sjukdom och om den
medicin jag fått och till slut accepterade
han min situation. Än idag är jag inte
säker på att alla mina barn förstått att
jag verkligen har haft lepra. Kanske de
också tror att sjukdomen kan flamma
upp igen?”
Det var naturligtvis en lättnad att hennes man förstod att hon var helt frisk.

Om Lepramissionen
En biståndsorganisation med projekt i
Bangladesh, Indien, DR Kongo och Nigeria.
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 trettiotal länder och
har över 140 års erfarenhet av lepravård
Följ arbetet på www.lepramissionen.se
och vår Facebooksida
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Skattereduktion

på gåvor som du ger
till Lepramissionen

Visste du att du kan få skattereduktion
på gåvor till Lepramissionen.
Skattereglerna är:

• Meddela personnummer till Lepramissionen
• Minsta belopp per gåvotillfälle är 200 kr
• Det sammanlagda gåvobeloppet på samtliga
organisationer godkända för skattereduktion
måste överstiga 2.000 kr.
• Maximalt kan man få skattereduktion för gåvor totalt upp till 12.000 kr
• Lepramissionen skickar ut kontrolluppgifter
efter året inför deklarationen.

Alltså blir det ingen kostnadsökning för
dig om du ökar ditt givande från t.ex. 500
kr till 625kr med skattereduktion.
Ger du maximalt för skattereduktion
12.000 kr under ett år, så får du tillbaka
3.000 kr på skatten!

För omgivningen har det tagit
längre tid men slutligen förstod
alla och har nu tagit emot henne
och familjen med öppen famn.
Andra i en likande situation kämpar äfortfarande med utanförskap
men Nakazi är lättad över att hon
nu är accepterad.
Efter att ha fött sju barn kan hon
idag glädjas över sina tolv barnbarn. Ett av barnbarnen bor hos
henne idag. Nakazi har mest varit
hemma och skött hushållet medan
hennes man har skött om odlingarna kring huset. Drömmen för henne vore att få öppna en liten butik
och börja en affärsverksamhet för
att förbättra ekonomin. Kanske
det kan bli verklighet och hon kan
starta en liten butik med hjälp av
den självhjälpsgrupp som stöd-

jer varandra med mikro-krediter
som hon är med i. Denna grupp
har hjälpt henne tillsammans med
andra lepradrabbade att få en ny
status i samhället genom att vara
en naturlig del av försäljningen på
marknaden.
Lepramissionens projekt har också gett henne mer kunskap och
utbildning. Ny kunskap hjälper
familjen också till bättre odlingsätt
och därigenom bättre levnadsvillkor. Det är också viktigt med förståelse för hygien och förebyggande hälsovård.
”Nu vet alla här att man kan behandlas och botas från lepra. Stort
tack till er som bryr sig om lepradrabbade och vår utsatthet. Vi är
ju människor som alla andra!” n

Kontakta Lepramissionen
för mer information eller för att lämna
personnummer: info@lepramissionen.se
eller 019-58 37 90

”Stort tack till er som bryr sig om
lepradrabbade och vår utsatthet.”
Idag är hon genom ditt stöd med som
en självklar del i gemenskapen med de
andra lepradrabbade som möts på den
lilla sjukkliniken för att berätta om deras erfarenheter av livet. Du har med
dina gåvor gjort det möjligt för personer som Nakazi att få en plats i gemenskapen i deras by. Hjälpen som du ger,
gör att hon kan få det stöd som hon
och hennes familj fortfarande behöver
när fördomar diskriminerar henne och
hennes familj. Dessutom så hjälper du
andra i liknande situationer att få hjälp
fort och då inte kunna smitta familjemedlemmar eller få allvarliga fysiska
men som följd av sjukdomen.

Nakazi lever i ett sagolikt vackert område i sydöstra delen av DR Kongo.
Det är svårtillgängligt med böljande
berg, kullar och dalar. När vi besökte
Nakazi i början av april var hon först
väldigt reserverad och inte alls van att
få all uppmärksamhet och bli både intervjuad och dessutom fotograferas.
Som hon säger: ”Vi är människor
som alla andra”.
Trots att hon fick hjälp för ungefär 40 år
sedan har hon faktiskt varit lepradrabbad sedan dess. Rädslan att inte få vara
med i gemenskaper, att vara utfryst och
på nytt satt i karantän finns fortfarande
kvar. När hon blev sjuk var hon bara
tonåring och det känner vi alla igen hur
viktigt det är att få vara en del av gemenskaper just i den åldern. Att få vara
omgiven av vänner och få kärlek och
närhet av sina föräldrar. Fortfarande är
hon osäker om hon verkligen duger.

Du kan tillsammans med mig känna
stort hopp. Jag såg själv Nakazi hålla
sin nu vuxna dotter i handen och se
hennes ansikte spricka upp i ett stort
leende när de pratade förtroligt med
varandra.

FÖRVANDLA
LIV GENOM
ATT SCANNA
KODEN!
1. ÖPPNA SWISH-APPEN. VÄLJ ”SCANNA QR”.
2. SCANNA KODEN.
3. SKRIV IN BELOPP OCH GODKÄNN.

”Stort tack till er som bryr sig om
lepradrabbade och vår utsatthet!”

Tack för
din gåva!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

INBETALNING/GIRERING AVI

Jag vill stödja arbetet med att hjälpa någon som Nakazi!
BG 130
33601 juni 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
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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