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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 Interna-

tional som verkar i ett trettiotal länder och 
har över 140 års erfarenhet av lepravård

Följ arbetet på www.lepramissionen.se 

och vår Facebooksida

ger botemedlet från 
leprabakterien

täcker kostnaden 
för Lepramissionens 
uppsökande team

möjliggör operation  
för att återskapa en 
skadad hand eller fot

295 kr

790 kr

1495 kr

Din gåva kan 
  förändra liv!
Plusgiro 90 03 93 – 0
Bankgiro: 900-3930
Swish: 9003930

BANGLADESH

Bithi är en ung kvinna som 
stolt visar upp hennes egna 
skönhetssalong i en stad i 
nordvästra Bangladesh. Det 
lyser om hennes ögon, men 
inte för att det är överdådig 
lyx, utan för att det är hennes 
egen salong.
Bithi börjar däremot berätta 
sin historia med start flera år 
tidigare, när hon växte upp i 
en fattig lepradrabbad familj.

”Min pappa Dinesh jobbade för bön-

derna här i trakten på daglönevillkor, så 

han tjänade bara pengar de dagar han 

kunde och fick arbeta. Min mamma tog 
oftast hand om hemmet och barnen, 
men tog även ibland arbete om det var 
möjligt. Vi ägde tyvärr inte mark själva, 
så min pappa hade byggt ett litet enkelt 
hus på en bit mark som tillhörde min 
mosters familj.

Men så diagnostiserades pappa Dinesh 

med lepra, men han hade troligtvis haft 
sjukdomen länge redan. Så innan han 
fick rätt behandling hade hans högra 
hand utvecklats till klohand och hans 

högra fot domnade och han hade även 
tappat några tår. Detta gjorde att alla 
visste att han har varit leprasjuk. Min 
pappa och mamma kunde därför inte 
tjäna tillräckligt för att försörja en familj 
med 3 döttrar. Det blev också väldigt 
dyrt för dem att i samband med detta 
också gifta bort mina två äldre systrar. 
Vi hade det riktigt svårt som familj - vi 
var hjälplösa.”

”2009 startade lepramissionen en själv-

hjälpsgrupp för lepradrabbade och 

funktionshindrade i närheten av där vi 

bodde. Min pappa gick desperat med i 
den gruppen från början när det stod 

klart för alla hur fattiga vi var och hur 

svårt vår familj hade det. På den tiden 
hade vi inte råd med tillräckligt med 
mat och vi hade inte en ordentlig plats 
att bo på. Det var verkligen svåra tider 
för oss. 

Jag hade samtidigt en dröm om att få 
gå en utbildning till kosmetolog. Som 
genom ett under blev det genom själv-

hjälpsgruppen möjligt för pappa att ta 
ett lån så att han kunde betala min ut-
bildning. Trots att jag bara hade gått i 
skolan i 5 år så kunde jag genomföra 
den ettåriga utbildningen. När jag var 
klar med utbildningen, jobbade jag först 
på min lärares salong där jag fick prak-

tisk erfarenhet. Senare kunde min pap-

pa också ta ett nytt lån i självhjälpsgrup-

pen så att jag redan i mars 2010 kunde 
starta en egen salong med hjälp av en 
släkting.” 

”Idag erbjuder jag själv att plocka ögon-

bryn, klippning, hårfärgning, bruddeko-

rationer och ansiktsmassage. Dagarna 

Barn till lepradrabbade har inte många chanser
– Men de får en chans genom självhjälpsgrupper

Bithis föräldrar.



när jag ska förbereda bröllop tjänar jag riktigt bra, 

och det gör jag också när det är storhelger med 
många fester.”

”I början var kunderna inte så många, men nu är 
”Bithis skönhetssalong” känd i hela området, och 
har många kunder. Nu har jag så många kunder 
att jag behöver arbeta sex dagar i veckan. Ibland 
kommer kunderna redan innan jag har kommit 
på morgonen och då ringer de och frågar när jag 
kommer. Det har därför visat sig nödvändigt för 
mig att ha hjälp, så jag har utbildat en assistent 
som hjälper mig i salongen. Det är också viktigt 
eftersom jag gifte mig för 5 år sedan och nu har en 
liten tjej på 4 år. 

”Mina föräldrar är glada att jag nu kan försörja 

min familj. Jag och min man hoppas också att vi 
en dag kan kunna köpa ett eget hus där vi också 

får plats med mina föräldrar.”

”Självhjälpsgruppen har förändrat mitt liv och 
gett mig och min familj ett nytt och värdigt liv, då 
jag också hoppas att mina barn kan få en bra ut-
bildning för en bra framtid.”

Lepramissionen har stor erfarenhet 
av självhjälpsgrupper
Lepramissionen stödjer utvecklingen av själv-

hjälpsgrupper för lepradrabbade och utsatta 

människor så att de får möjligheter att försörja sig 
själva och få en plats i sitt lokalsamhälle där de 
respekteras på lika villkor med alla andra. Själv-

hjälpsgrupperna ger mycket kostnadseffektivt 
lepradrabbade och andra utsatta människor nya 
möjligheter att förbättra sin egen situation så att 
även de själva kan hjälpa varandra till ett bättre 

liv med värdighet. Genom att gå tillsammans med 
andra drabbade kan deras liv förändras så att det 

skapas hopp och nya möjligheter. n



INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering) Belopp  kronor  öre Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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9003930 

	 Jag vill hjälpa en familj som Dinesh och Bithis!
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL22-08 och ev. önskat ändamål.

Jag vill ge 500 kronor

Jag vill ge 200 kronor

Jag vill ge 100 kronor

Jag vill ge annat belopp

Kontakta mig om månadsgivande

9 0 0 - 3 9 3 0

Tjejerna kommer alltid sist
I fattiga familjer är det ofta flickorna 
som inte får utbildning för att de inte 
förväntas arbeta utanför hemmet. 
Flickorna är lågt prioriterade och de 

gifts ofta bort i väldigt unga år. I Bang-

ladesh är många fattiga familjer, precis 
som Dinesh, beroende av att få arbete 
som daglönare hos de lokala bönderna 
eller genom vägarbete. Om man blir 
sjuk finns det däremot ingen hjälp att 
få, och det leder ofta till brist på mat 
och minskade möjligheter att skicka 
barnen till skolan och ökar möjlighe-

ten att döttrar gifter sig väldigt tidigt. 
Det är detta scenario som dottern Bithi 
föreställde sig efter att hennes far blivit 

sjuk i lepra. Bithi såg också sina egna 
systrar gifta sig i tidig ålder och tänkte 
att det förmodligen skulle bli hennes 
öde också. Så när möjligheten uppkom 
att få studera tog familjen tillfället att 
hon skulle utbilda sig till kosmetolog. 
Hon har också senare haft modet att 
starta eget efter att ha genomgått ut-
bildningen och skaffat sig lite erfaren-

het. 

Bithi kan nu försörja sin egen lilla fa-

milj, och även hjälpa sin pappa och 
mamma när de behöver. Lånet har 
nu återbetalats till självhjälpsgruppen, 

och pengarna lånas just nu vidare ut 

för andra ändamål för att hjälpa andra 
familjer.

Arbetet med lepradrabbade är lång-

siktigt. Arbetet som gjordes möjligt av 
givare som du 2009 lade grunden till 
att Dinesh och familjen kunde hjälpa 
dottern Bithi till egen försörjning. Nu 
är de självförsörjande och kan vara ett 

stöd för varandra och även andra. 

Ditt stöd ger också idag 

”hjälp till självhjälp” 
när det fungerar som bäst.

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

Tack för 
 din gåva!

1. ÖPPNA SWISH-APPEN. VÄLJ ”SCANNA QR”.
2. SCANNA KODEN.
3. SKRIV IN BELOPP OCH GODKÄNN.

FÖRVANDLA 
LIV GENOM 
ATT SCANNA 
KODEN!

Varma sommarhälsningar


