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U�drag: Lepra

Tania, 27 år, Bangladesh

”Jag vill leva för 

mi琀琀 barn och jag 
ger aldrig upp”



Behoven är enorma för alla 
som är lepradrabbade. Det är 
for琀昀arande ungefär 250 000 
personer i världen som får 
diagnosen lepra varje år. Av 
dessa är det framför allt kvin-

nor och barn som drabbas 
hårdast e昀琀ersom de är mest 
marginaliserade från början. 
Det posi琀椀va är a琀琀 det också 
är kvinnor och barn som o昀琀a 
si琀琀er på lösningen 琀椀ll stora 
posi琀椀va förändringar. 

Tania har lagts in på Lepramissionens 

sjukhus och behöver fortfarande mycket 

stöd och hjälp. Eftersom hon inte hade 

någon annan som kan ta hand om sin 

son, blev den tvåårige pojken inlagd till-

sammans med henne. Tania är en av alla 

de kvinnor som fångas upp för att vara 

med i en Självhjälpsgrupp när hon är till-

baka i sin by. 

De琀琀a är Tanias 
egen berä琀琀else:
”Min tvååriga son får leka i den här sjuk-

huslokalen. Jag har ingen hemma som 

kan ta hand om honom. När jag berätta-

de detta för sjukhuset lät de mig ta med 

mitt barn. Annars hade min behandling 

inte varit möjlig. Jag har fått amputera 

benen, jag har opererats 昀氀era gånger, 

men jag vill leva för min dotter och son.”

”Min man är också drabbad av spetälska. 

Vi hittade varandra när vi låg på sjukhu-

set och vi gifte oss efter att vi återvänt till 

våra hem. Så här annorlunda började 

vår historia. 

Jag hoppas däremot att mina barn ska få ut-

bildning. Jag vill att de ska hjälpa mäniskor 

precis som läkarna som arbetar gör för oss. 

Men jag är också väldigt rädd, tänk om 

våra barn också har lepra? Det är min 

största mardröm, jag kan inte föreställa mig 

sorgen jag skulle känna då. Så, jag hopp-

as och ber att forskning kommer att göras, 

så att ännu bättre behandling kommer att 

昀椀nnas framöver. Då kommer det inte läng-

re 昀椀nnas några obehandlade fall som 昀椀nns 
kvar i Bangladesh eller i världen.”

”Under behandlingar har sjukhuset varit 

mitt hem. Tack vare läkarna, sjuksköter-

skorna och personalen kan vi återvända 

till vår familj med glädje. Jag vill leva för 

mina barn och tänker inte ge upp livet.”

Kvinnor i Självhjälpsgrupper 
är med och förvandlar liv

LEPRAMISSIONEN SVERIGE 

Mastgatan 2D, 692 71 Kumla

info@lepramissionen.se

Tfn: 019-583790

www.lepramissionen.se 

www.lepramissionen.se/facebook 

Ansvarig utgivare: Johan Bäckrud

Produk琀椀on: Skilltryck AB

Om Leprami�i�en
En biståndsorganisa琀椀on med projekt i 

Bangladesh, Indien, DR Kongo och Nigeria.

Insatserna 昀椀nansieras genom gåvor och 

bidrag från enskilda, organisa琀椀oner och 
församlingar. Projekt genomförs med stöd 

av SMR/Sida

Medlem i The Leprosy Missions Interna-

琀椀onal som verkar i e琀琀 tre琀�otal 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 opera琀椀on  
för a琀琀 återskapa en 
skadad hand eller fot

295 kr

790 kr

1495 kr

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

BANGLADESH



Kvinnligt ledarskap 
förbä琀琀rar levnadsvillkoren
för utsa琀琀akvinnor
Det har visat sig att när kvinnor har fa-

miljeförsörjaransvar och är med och 

leder hushållet får deras barn i mycket 

större utsträckning utbildning och en in-

gång på arbetsmarknaden. 

Därför kommer vi också fortsättnings-

vis stödja Lepramissionens i Bangladesh 

arbete att utbilda 昀氀er kvinnliga ledare i 
Självhjälpsgrupper. Självhjälpsgrupper 

startas med hjälp av Lepramissionens 

personal efter de samlat ihop framför 

allt kvinnor som behöver gemenskap och 

stöd av andra. 

Kvinnorna får en informell utbildning 

av Lepramissionens personal, men när 

gruppen fått kunskapi att hantera själv-

hjälpsgruppen och dess ekonomi, så utses 

representanter som ska hålla i ansvaret 

för den gemensamma ekonomin och den 

verksamhet som de vill driva.

De börjar från början med att spara 

pengar gemensamt och när de samlat 

ihop en pott med pengar kan gruppmed-

lemmarna låna av gruppen för att kanske 

investera i något som kan göra dem mer 

självförsörjande. Lepramissionen står 

alltså för kunnande och stöd, men inte 

pengar i första hand. Detta är en viktig 

del att bli självförsörjande trots de indivi-

duella svårigheter de behöver bemästra.

Utbildning ges sedan om kvinnors och 

funktionsnedsattas rättigheter, men ock-

så om lepra. Denna undervisning sprids 

sedan till de kontakterna de har i bygden. 

Många gånger så har man upptäckt le-

prasjuka genom självhjälpsgruppernas 

egna information om lepra.  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 a琀琀 hjälpa någon som Tania! 
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge 琀椀ll projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange 23-02 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

Hjälp 琀椀ll självhjälp
Självhjälpsgrupper har visat sig 

vara ett mycket e昀昀ektivt och 
framgångsrikt sätt att arbeta 

för att hjälpa människor. De 

mest stigmatiserade får en egen 

röst i samhället när de samar-

betar. Stigmatiseringen och ut-

anförskap minskat tydligt där 

grupperna 昀椀nns, samtidigt som 
gruppmedlemmarna själva är 

med och skapar större möjlig-

heter för självförsörjning och i 

sin tur ger sina barn en ljusare 

framtid. 

Du kan vara med och hjälpa 

alla dessa kämpande familjer så 

att de får möjligheten att ta sig 

ur sina värsta problem. Dessut-

om kan du hjälpa dem att göra 

långsiktiga förändringar som 

ger dem både självförsörjning 

och oberoende i ett samhälle 

som vanligtvis ser ner på de 

som har lepra eller är funk-

tionsnedsatta. 

Hjälp till själv-

hjälp är det 

enda hållbara 

sättet att hjäl-

pa människor 

att växa som 

individer. Var 

med och hjälp 

Tania och an-

dra kvinnor att 

få en plattform 

i samhället!  n

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

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

FÖRVANDLA LIV GENOM 

ATT SCANNA KODEN!
Ta� för 
 din gåva!

Din gåva b�yder 
my��!

ÅRSMÖTE 
för Lepramissionen

Söndag 26 mars i Lundhagskyrkan, 
Hovsta utanför Örebro

11.00 Gudstjänst. 
Direktor Johan Bäckrud predikar 
och informerar om Lepra-
missionens arbete. Kyrk昀椀ka.

13.30 Lepramissionens Årsmöte. 
Anmälan 琀椀ll johan.backrud@lepramissionen.se

Vä��na!

26
Söndag

2023 v 12

Mars
Årsmöte


