
INFORMATION FRÅN LEPRAMISS IONEN |  N R  3  2023

GER EN FRAMTID FÖR DE  FÖRAKTADE SEDAN 1985

U�drag: Lepra

Manju 22 år, Indien

”Under en period bara ville 

jag bara dö. Men det 昀椀nns 
så mycket a琀琀 leva för.”



Manjus skra琀琀 är lä琀琀 a琀琀 smit-
tas av när hon si琀琀er under 
e琀琀 stort träd och väntar på 
oss för a琀琀 få berä琀琀a sin livs-

historia. Annorlunda var det 
för några 琀椀mmar sedan när 
vi mö琀琀e henne på hennes 
rum på sjukhuset. Hon blev 
då omhändertagen av perso-

nal för sina stora kroppsliga 
funk琀椀onsnedsä琀琀ningar. Då 
såg hon mer ömtålig och led-

sen ut, mer förtvivlad över 
sin livssitua琀椀on. Varför skul-
le hon drabbas av lepra när 
hennes vänner gi昀琀er sig och 
får barn medans hon är på e琀琀 
sjukhus långt hemifrån utan 
stort hopp om a琀琀 bilda familj. 

Under trädet är hon mer avslappnad och 

delar generöst med sig med sitt smittande 

skratt som det är svårt att inte bli berörd av. 

Manju har haft ett svårt liv de senaste 

åren. Precis efter hennes mammans död 

visade sig symptom på att Manju också 

hade lepra precis som hennes mamma. 

Snart utvecklades stora kroppsliga defor-

mationer som följd av sjukdomen. 

Just under denna perioden i livet när 

hon, precis som alla andra tjejer i Indien 

vanligtvis tänker på pojkar och planerar 

giftermål. Livet är så orättvist! Manju 

berättar: ”Under en period bara ville jag 

bara dö.” Hon önskade då att hon kunde 

avsluta sitt liv. Idag är hon glad att det 

inte blev så. Hon utbrister istället: ”Det 

昀椀nns så mycket att leva för.” 

Manju hade i början vårdkontakt med 

ett statligt sjukhus precis som sin mam-

ma, men vården var inte bra och hjäl-

pen var liten. Snart 昀椀ck Manju kontakt 
med Lepramissionen där de såg att hon 

hade stora utmaningar framför sig, med 

klohänder och droppfötter som blev mer 

och mer uppenbara för varje dag. Dok-

torerna meddelade henne att hon har en 

svår resa som tar 昀氀era år att hjälpligt ta 
sig igenom. 

Den första hjälpen hon 昀椀ck var 
MDT-medicin under ett helt år (Stan-

dardbehandling som gör patienten frisk 

från leprabakterien). Händerna kunde 

sedan opereras redan 2016. Men även 

om en del av funktionerna kunde åter-

skapas, visade det sig att leprabakterien 

hade skadat väldigt många funktioner 

permanent. Detsamma gällde senare för 

hennes fötter som också hade deforme-

rats. Just nu är det operation på ett ben 

kvar för att det också ska bli bättre. Trots 

”Data är bä琀琀re, tänk vad 琀椀d det tar för 
mig a琀琀 trä en sytråd med dom här.”
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all hjälp har hon svårt att gå och kommer 

tyvärr alltid kämpa med sina fötter. Må-

let har hela tiden varit att återskapa funk-

tioner så gott som det går, för att Manju 

ska kunna fungera i vardagen. 

Den Manju har kvar är hennes pappa, 

men han arbetar i annan delstat. Denna 

gången är han borta i minst tre månader 

till och då är hon gärna kvar på sjukhuset 

för att bli rehabiliterad. 

Hon har redan varit här i sju månader 

denna omgången, anledningen är att 

hon inte har någon hemma som kan hjäl-

pa henne. Samtidigt så säger hon att hon 

klarar av det mesta själv, men att det är 

skönt att inte behöva vara ensam. 

En fram琀椀d och e琀琀 hopp
Tyvärr är Manju inte klar med sin grund-

skoleutbildning p.g.a. alla behandlingar. 

Därför försöker Lepramissionen ordna 

så hon kan läsa färdigt och bli behörig för 

att läsa vidare på en av Lepramissionens 

yrkesskolor. 

Personalen skämtar med henne om att 

hon kan följa med redan i veckan till 

yrkesskolan. Hon svarar direkt att hon 

vill vara kvar på sjukhuset där hon är, så 

länge som det bara går. Hon säger istället 

att hon tycker att yrkesskolan kunde 昀氀yt-
ta till detta sjukhuset, sedan skrattar hon 

med sitt stora leende. 

Jag frågar om hon inte vill studera till 

sömmerska, då skrattar hon och säger 

medan hon visar upp sina händer: ”Data 

är bättre, tänk vad tid det tar för mig att 

trä en sytråd med dom här.” Manju säger 

att hon vill läsa datorkunskap för att hon 

tror att det passar henne bäst. 

Manju har blivit en ”Champion” som är 

en ledare och talesperson i självhjälps-

gruppen som hon tillhör. Hon är en stark 

förespråkare för att stå upp för sina rät-

tigheter som ledradrabbad, fuktionsned-

satt och kvinna. Eftersom hon vet sina 

rättigheter har hon till och med en liten 

pension från staten för att hon är drab-

bad av lepra. Hon får 3000 rupier per 

månad vilket är ca 380kr. Hon har lärt 

sig sina rättigheter genom Självhjälps-

gruppen och på sjukhuset genom Lepra-

missionens utbildningar om medborger-

liga rättigheter. 

När hon får frågan om vad hon drömmer 

om så sänker hon ner huvudet och fnis-

sar. Tolken som också är projektansvarig 

säger med stort leende till henne: ”Berät-

ta nu Manju, vi vill höra.”  Då säger hon 

röd i ansiktet: ”Jag vill hitta en bra kille 

och gifta mig. Men jag ska självklart läsa 

färdigt utbildningen först i alla fall…” 

Sedan berättar hon efter hon tänkt efter 

en stund: ”Jag ska gå datautbildningen för 

att sedan komma tillbaka hit och ta hand 

om administrationen på hela sjukhuset.” 

Jag avslutar med att fråga henne hur hon 

blivit bemött av personalen på sjukhuset, 

hon har ju ändå varit här mycket. Hon 

utbrister: ”Jag älskar att vara här!  Jag har 

blivit behandlad som jag var deras eget 

barn.”  n
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	 Jag vill stödja arbetet med a琀琀 hjälpa någon som Manju! 
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge 琀椀ll projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange 23-03 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

Mötet med Manju har påverkat mig 

djupt. Precis när vuxenlivet ska dra 

igång så vänds allt upp och ner för 

henne. Jag såg detta även bland dem 

som 昀椀ck beskedet i sjukhusens vänt-
salar att de hade fått lepra. Detta 

besked som oftast tar bort livsgnis-

tan och blåser ut allt hopp. Ofta vet 

ungdomar inte så mycket om lepra 

och dess verkliga konsekvenser. De 

har sett utanförskapet i omgivningen 

och inser att de kanske inte är väl-

komna till sin familj längre.  Men de 

vet inte än, att de kommer bli bota-

de. De tror precis som Manju trodde, 

att livet är över…

Samtidigt så kan vi se i Manju att en 

lepradrabbad ungdom kan ha en 昀椀n 
framtid, även om den kanske inte blir 

så som hon exakt drömt om. Med 

behandling, omsorg, inkludering, yr-

kesutbildning, kunskap om lepra och 

om medborgerliga rättigheter kan 

hoppet komma tillbaka igen. 

Manju har en lång tid kvar innan 

hon har fått den hjälp som hon be-

höver. Men varför skulle inte hon 

kunna ta över hela administrationen 

på ”sitt” älskade sjukhus. Det är ab-

solut en möjlig framtid för Manju, 

nu när hoppet och rätt stöd 昀椀nns. 

Du kan göra detta möjligt genom att 

ge Manju stöd för behandling, yrkes-

utbildning och inkludering i samhäl-

let. Din hjälp förändrar Manju och 

andra ungdomars liv!  n

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

Ta� 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!

”Jag ska gå datautbildningen 
och sedan komma 琀椀llbaka och 
ta hand om administra琀椀onen 
på hela sjukhuset.”


