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Uppdrag: Lepra

Gisele Shakuru, 29 år, DR Kongo

”Det är en rättighet som många män tar 
sig och som jag trodde var normalt.”

GER EN FRAMTID FÖR DE  FÖRAKTADE SEDAN 1985
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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

DR KONGO

Ön Idjwi ligger obeskrivligt 
vackert på Kiwu-sjön någ-
ra timmar med båt från sta-
den Bukavu. Ett område som 
präglas av en lång historia 
och även i nutid av korrup-
tion och utnyttjande av kon-
goleser och då framför allt 
kvinnor och barn. Det är i 
detta området också många 
flyr till, från övergrepp i när-
liggande konfliktområden. 

Gisele Shakuru är en kämpande ensam-

stående trebarnsmamma. Hon har en 

flicka som är 7 år och tvilling-pojkar som 
är 4 år. Hon är uppväxt på Idjwi i en gan-

ska vanlig fattig familj. Tyvärr blev hon 
utnyttjad vid flera tillfällen av olika män. 
Som hon säger: 
”Det är en rättighet som många män 
tar sig och som jag trodde var nor-
malt.” 

I detta området är tonårsgraviditeter 
därför mycket vanligt. Var man än rör sig 
möter man unga tjejer som är gravida. 

För sju år sedan i samband med att Gi-
sele var gravid med sin flicka fick hon 
en ögonsjukdom. Hon sökte därför 
hjälp på Idjwi, men de sa att hon be-

hövde komma till Bukavu för att få be-

handling. Familjen hade inte möjlighet 
att betala för resa och behandling och 
därför fick hon bestående men som inte 
går att behandla. Hon kommer därför 
aldrig kunna se med sitt högra öga igen. 

Gisele är inte själv lepradrabbad men är 
med i samma projekt som kvinnor med 
lepra eller med olika funktionsnedsätt-
ningar. Det som är gemensamt är också 
att de alla är ensamstående föräldrar 
som blivit utsatta. Emmanuel som leder 
arbetet på Idjwiberättar: 

 

”Det är väldigt viktigt att Lepramissio-

nen inte hjälper bara dem med lepra 
utan inkluderar andra som är i behov 
av liknande hjälp, annars finns risken att 
utanförskapet och avundsjuka kan ska-

pa en ännu större stigmatisering för de 
lepradrabbade.” 

Detta projektet handlar om att just stär-
ka kvinnors rättigheter och att bli själv-

försörjande och finansieras av svenska 
givare och med medel från Sida.  

Livet förvandlades totalt för Gisele när 
hon fick kontakt med Lepramissionen på 
Idjwi för ungefär tre år sedan. Då bodde 
Gisele fortfarande med sin mamma och 
hade där liten möjlighet att få tillräckligt 
med mat och kläder för sig och sina 
barn. 

Från hopplöshet till hopp!



I kontakt med Lepramissionen fick Gi-
sele bl.a. undervisning om att kvinnor 
har lagliga rättigheter och att säga nej 
och att stå upp för sig själv. En frukt av 
detta är att hon förstod att hon också 
hade rätt att få arv från släkten ”trots” 
att hon är kvinna. Med stöd av Lepra-

missionens personal fick hon därför 
rätten till en liten bit mark av sin släkt 
för sin egen familj. Där byggde hon ett 
enkelt lerhus med en enkel latrin på 

baksidan. Här kan hon nu bo i ett rum 

med två enkla sängar tillsammans med 
sina tre barn. Lepramissionen har gett 
lite stöd för att bygga huset, men det 
mesta har hon kunnat ordna med själv. 

Lepramissionen gav henne möjligheten 
att också få en sex månaders yrkesut-
bildning för att kunna försörja sig. Hon 
valde då en skräddarutbildning. Hos en 
lokal skräddare fick hon tillsammans 
med andra unga kvinnor i samma ålder 
och i liknande situation lära sig sy, ar-
beta med mönster och skräddarsy. När 
hon avslutade sin utbildning fick hon 

och de andra en trampsymaskin som 
examenspresent från projektet. Det är 
så klart viktigt att ge verktyg för att de 
efter utbildningen ska kunna använda 
sina färdigheter på bästa sätt. 

Gisele kom i samband med utbild-

ningens avslut också med i en själv-

hjälpsgrupp som Lepramissionen tagit 
initiativet till. Hon sparar nu 75kr i 
månaden till mikrokrediter för till deras 
självhjälpsgrupp för att kunna investera 
i framtiden och även stödja andra kvin-

nor.

Efter detta har hon kunnat starta upp 
en liten egen verksamhet i sitt hem. Nu-

mera kan hon försörja familjen genom 
att sy både för marknadsförsäljning och 
för personliga beställningar genom att 
skräddarsy. Hon säger att: ”En skräd-

darsydd kortarmad skjorta kostar unge-

fär 20 kronor att få uppsydd, men då får 
man ha med tyget själv.” 

På en månad kan hon och hennes barn 
numera klä sig, äta näringsrikt och be-

tala skolkostnader för hennes sjuåriga 
dotter. Hon tycker därför att det går bra 
för henne nu. 

När Gisele drömmer om vad hon själv 
ska kunna åstadkomma framöver så 
svarar hon: ”Jag drömmer hon om att 
kunna ha en större skräddarbutik vid 
en genomfartsgata närmare den större 
byn. Då kan jag kan få fler kunder och 
kanske anställa någon.” 

Detta kan absolut bli en verklighet med 
hjälp av de sparade medel som hon har 
i självhjälpsgruppen. Det är precis det 
som självhjälpsgruppen kan hjälpa till 
med.

Som avslutning frågade jag henne ock-

så om vilken framtid hon drömmer om 
för sina barn. Hon tittar då drömmande 
förbi mig när hon svarar: 

”Jag önskar mina barn ett bättre liv än 
jag haft. Att de ska få studera på hög 
nivå och att de ska arbeta med att hjäl-
pa de som behöver hjälp, precis som jag 
fått hjälp.”  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 stödja arbetet med att hjälpa någon som Gisele!
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL22-09 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

”Jag önskar mina barn 
ett bättre liv än jag haft.”
När jag mötte Gisele i hennes hem var 
hon precis som de flesta kvinnor man kan 
möta i DR Kongo tillbakadragna och på 
sin vakt. De har ofta mött så mycket ut-
satthet och har självklart svårt att lita på 
män. Men eftersom jag var tillsammans 
med Lepramissionens personal så kändes 
det efter ett tag som att hon verkligen vil-
le berätta om hennes erfarenheter. Man 
kunde märka att hennes tacksamhet var 
så oändligt stor över den hjälp hon fått. 

Utsattheten för kvinnor som Gisele är stor 
i DR Kongo. Barn blir ofta till utan någon 
pappa som tar sitt ansvar. Det är så van-

ligt att Gisele till och med tidigare trodde 
att det var så som det skulle vara. Jag är 
glad att hon nu vet bättre och att hon idag 
kan stå upp för sig själv och sina barn. 

Att hjälpa en ung kvinna som Gisele med 
utbildning, ett sammanhang, arbetsred-

skap och mikrokrediter gör all skillnad. 
Det är då inte bara hon personligen som 

blir självförsörjande, utan hennes barn 
får en betydligt bättre framtid med möj-
lighet till utbildning och därmed bättre 
möjligheter att försörja sig än deras egen 
mamma haft. Detta får troligtvis ringar 
på vattnet även för Giseles barnbarn och 
barnbarnsbarn. Det är därför extra roligt 
att Gisele också är med i en självhjälps-
grupp där de hjälper varandra så att fler 
fåt möjligheten att bli självförsörjande. 

Din gåva gör stor skillnad redan idag, 
men det skapar också ringar på vattnet i 
generationer framöver. Med stor förvän-

tan kan vi därför förvänta oss se beståen-

de förbättringar även i framtiden genom 
den gåva som just du bidrar med!

Dina gåvor gör stor skillnad  
- även för kommande  
generationer!

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!


