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Suman 23 år, Indien

”Jag trodde att de
skulle döda mig”
G E R E N F R A M T I D F Ö R D E F Ö R A K TA D E S E DA N 1 9 8 5

INDIEN

Våld, hjälp och drömmar om framtiden
Under förra månaden var jag rar menade att de kommit överens om Självhjälpsgrupper ger hopp!
på uppföljningsresa i Indien att han skulle få en motorcykel. Detta I augusti 2021 fick hon kontakt med en
för två av våra projekt, ett i gjorde att även Sumans svärmor utsatte av de lokala Självhjälpsgrupperna som
startats av Lepramissionen med stöd
Bihar och ett i Shhattisgarh. henne under 8 år långa år. Suman hade
ingen fristad för våldet ens när hennes från Sverige. Hennes berättelse nådde
Vi gjorde många besök och man ofta arbetade i en annan del av In- snabbt medarbetarna på Lepramissiomötte många självhjälpsgrup- dien. Hon var alltid utsatt.
nen och de sökte upp henne för att se
per och gjorde djupintervjuom de kunde ge henne stöd. Hon kom
”Jag
trodde
de
skulle
döda
mig”
då med i en självhjälpsgrupp och fick
er med framför allt kvinnor.
2021 när hela Indien stängdes ner p.g.a. stöd och hjälp i en gemenskap som såg
Mötet med Suman är ett av
Covid blev alla uppmanade att ta sig hem
de möten som jag aldrig kom- till sina byar. Det blev en landsförflytt- henne. Till att börja med fick hon stöd
för sina psykiska problem. Denna gemer att kunna släppa…
ning som spred viruset än mer, men ockVi möter Suman i en by långt från någon större väg eller stad. Hon bor i ett
enkelt hus med sin mamma. Detta är
hennes egna historia:
Suman är bara 23 år men har trots det
hunnit haft ett mycket våldsamt äktenskap och en uppslitande skilsmässa.
Endast 15 år blev hon bortgift med en
äldre man. Det blev ett åtta år långt äktenskap med mycket våld och psykisk
tortyr. En av de sakerna som hela tiden
låg och gnagde i hennes man var att
han och Sumans föräldrars hade olika
åsikter om vad hennes pris skulle vara
för att han gifte sig med henne. I Indien
är kulturen stark att kvinnans föräldrar
ska betala till mannen för att han ska ta
hand om henne i äktenskapet. Mannen
menade att de kommit överens om att
han skulle få en bil och Sumans föräld-
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så att dåliga äktenskap blev ännu sämre.
Följden för Suman blev mer och mer
våld från både hennes man och svärmor
under tortyrliknande förhållanden.
Under denna tiden fick Suman också
reda på att hennes man redan var gift
med en kvinna i den staden han arbetade i. Han hade alltså under stora delar
av äktenskapet levt ett dubbelliv. I mars
2021 när Suman konfronterade honom
med detta blev hon brutalt misshandlad
och utslängd på gatan. ”Jag trodde att
de skulle döda mig.”
Hennes pappa fick höra på ryktesväg
att dottern var sönderslagen och tog sig
till byn där hon då bodde och tog henne
hem igen. Hon mådde väldigt dåligt under denna perioden och fick psykoser där
hon ibland sprang ut på nätterna i mörkret. När de fångade in henne igen visste
hon inte vad hon vad hon hade gjort.
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skadad hand eller fot

menskap och stöd gjorde att hon blev
bättre fort, samtidigt som hon också fick
genomgå utbildning för att veta om sina
rättigheter och om vad lepra är. När
hon hörde undervisningen förstod hon
först då att hon själv hade lepra. Personalen tog henne till Leprasjukhuset några mil därifrån där de konstaterade att
hon hade lepra. Efter rätt diagnos går
hon nu på behandling i några månader
till. Den projektansvariga på Lepramissionen passar på att kolla upp om hon
sköter medicineringen i samband med
vårt besök. Han räknar tabletter så att
hon inte har avvikit från läkarens ordination. Suman lyser upp som en sol när
han berömmer henne för att hon har
skött medicineringen exemplariskt. Han
berättar att eftersom Lepran upptäcktes
så tidigt kommer Suman troligtvis inte
få några bestående fysiska men alls av
sjukdomen.

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

Kvinnor har
också rättigheter
Det andra som hon
fick utbildning om var
om hennes egna rättigheter som kvinna
och medborgare. För
första gången förstod
hon själv att hon haft
en man som inte haft
rätt att göra som han
gjorde med henne. Då
bestämde hon sig för
att anmäla honom för
polisen. Hon hade nu
precis lärt sig att det var
olagligt att misshandla
brutalt och kunde hon
få rätt mot honom med
hjälp av polisen. Att bli misshandlad
och utsatt är så vanligt och något som
många kvinnor i Indien tror är det normala, speciellt i de fattigaste och avlägsnaste byarna i detta enorma land.
Först ville polisen inte lyssna och hjälpa
henne, men hon gav sig inte och de tog
då emot en anmälan. När mannen sedan åtalades, dröjde det inte länge innan han kom och försökte göra upp till
godo med henne och erbjöd 50 000 rupier (ca 7 000 SEK). Men hon vägrade
ta emot detta som hon kallar för muta
och hoppas och tror nu att han ska dömas till fängelse. Då kommer han också
få mycket mer böter än 50 000 rupier.
När domen kommit planerar hon tillsammans med Lepramissionen att hon
ska gå en yrkesutbildning, eftersom
grundskolan aldrig blev klar. Det blir
nog en utbildning som sömmerska eftersom hon tror det ger bäst möjlighet
för henne att försörja sin lilla familj med
sin lilla adopterade dotter Poonam.

En förebild för andra
Under detta året har hela Sumans liv
förvandlats. Hon är nu vad de kallar i
självhjälpsgrupper för en ”Champion”
som hon stolt framhåller. Detta är både
en förtroendepost och ett bevis på vilken
styrka hon har att driva förändring i deras by med omnejd. Champion betyder
att hon är en talesperson för gruppen
mot samhälle och myndighetspersoner,
men också en volontär som hjälper andra med lepra för att de ska få det bättre
och undervisa om andras rättigheter i
olika grupper.

Att adoptera en baby
Suman fick för några månader sedan
reda på att Leprasjukhuset hade fått
in en liten babyflicka med deformerade händer. Eftersom flickor är en ekonomisk börda så lämnas många flickor
efter födseln ut i skogen eller förhoppningsvis till någon myndighet eller sjukhus under natten. Suman som inte fått
några barn i äktenskapet frågade Lepramissionens personal om hon kunde få

adoptera denna tjej med hennes föräldrars beskydd. Eftersom flickan har deformerade händer var det ingen annan
som anmälde intresse för att adoptera
henne. Efter att det juridiska lösts bor
nu familjen i en tregenerationsfamilj.
Sumons pappa har under året dött och
kvar är mormor, mamma Sumon och
dottern Poonam som nu är 6 månader
och väldigt älskad av hennes mamma.
När jag frågar Suman om vad hon
drömmer om så är hon snabb med att
svara:
”Jag drömmer om att kunna hjälpa fler
att få stöd och information om Lepra
och kvinnors rättigheter i mitt närområde.” ”Men jag drömmer också om
att min före detta man ska straffas för
det han gjort mot mig.” ”Efter domen
så vill jag gå färdigt vanlig skola och en
sömmerskautbildning. Det blir enklare
när jag får skadestånd. Då kanske vi kan
få ett bättre liv för dottern Poonam och
Sumans mamma.” n
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Tack för
din gåva!

Hjälte och stor förebild för andra
Efter detta möte var jag ganska stum.
Tankarna kom om hur otroligt hårt utsatta en del kvinnor är. Men ännu mer vilken
styrka som kan växa fram i en kvinna som
Suman, med bara lite hjälp och stöd. Suman är verkligen en ”Champion” i mina
ögon.
Bara genom att bli sedd av andra och få

rätt stöd, växte Suman och är idag en
förebild och talesperson för andra i sin by.
Det är din hjälp som gör förändringar
som hennes möjliga genom de gåvor som
du ger.

Din gåva förvandlar liv hos
de mest utsatta i vår värld!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

INBETALNING/GIRERING AVI

Jag vill stödja arbetet med att hjälpa någon som Suman!
BG 130
33601 nov 22 Skilltryck AB
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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 UL22-11 och ev. önskat ändamål.
Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

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

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)
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