
Vi förändrar liv 
Du har hjälpt oss att distribuera 
en miljard behandlingar mot 
försummade tropiska sjukdomar

Fokus
Nyheter från          Våren 2018
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1 000 000 000     
Vi firar att vi har distribuerat 
en miljard behandlingar 
mot försummade tropiska 
sjukdomar

” Jag älskar min farfar och vill inte att 
någon ska behöva lida så som han har 
gjort. Jag hoppas att alla barn en dag 
ska vara fria från dessa sjukdomar”

 Dorcas
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Hjälp oss att göra mer
Vi arbetar intensivt för att inte bara förebygga och kontrollera spridningen av försummade 
tropiska sjukdomar utan också för att helt eliminera dem. Det kostar bara 74 öre att skydda en 
person mot flodblindhet under ett år. Om ett helt samhälle kan behandlas under en period på 16 
till 18 år elimineras risken att drabbas. Stöd oss gärna idag med en extra gåva (till exempel via 
Swish: 123 900 36 33) och hjälp oss att bli av med försummade tropiska sjukdomar för gott.

En miljard behandlingar
Tillsammans har vi nått en milstolpe i kampen mot 
försummade tropiska sjukdomar
Försummade tropiska sjukdomar är ett 
samlingsnamn för en grupp smärtsamma och 
funktionsnedsättande infektioner, såsom 
flodblindhet och trakom. De drabbar de 
fattigaste och mest utsatta och 1,5 miljarder 
människor  runt om i världen uppskattas vara 
smittade. Men tack vare ditt stöd skyddar vi 
nu miljontals människor mot dessa sjukdomar. 
Du har varit med och skrivit historia och du 
kan verkligen känna dig stolt!

Lokala hjältar 
Vi är också väldigt tacksamma för det arbete 
som utförs av volontärer med att distribuera de 
behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar 
som donerats av globala läkemedelsföretag.

De så kallade CDD-volontärerna (Community 
Directed Distributors) väljs av sina lokalsamhällen. 
De är oerhört engagerade och spelar en viktig 
roll för att vi ska kunna nå de människor som har 
störst behov.

Volontärerna vet av egen erfarenhet vilka 
förödande konsekvenser försummade tropiska 
sjukdomar kan ha för den som drabbas. De tar ett 
stort ansvar för att behandlingarna ska komma 
fram till dem som behöver hjälp även om dessa 
bor i avlägsna områden som är svåra att nå. 
Utan dem hade effektiv sjukdomsbekämpning 
till så låg kostnad inte varit möjlig. Tillsammans 
med våra partnerorganisationer har vi utbildat 
hundratusentals lokala volontärer runt om i Afrika.
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Historisk milstolpe
När sjuåriga Dorcas från Kaduna i Nigeria 
behandlades i november förra året  betydde 
det att vi distribuerat en miljard behandlingar 
mot försummade tropiska sjukdomar.

Dorcas farfar Simon drabbades av 
flodblindhet för nästan 30 år sedan. Han 
är nu helt blind och har aldrig sett Dorcas 
och hennes syskon, men lyckligtvis ser 
barnbarnens framtid ljusare ut.

Idag är Simon den enda i byn som förlorat sin 
syn på grund av flodblindhet. Ditt stöd har 
hjälpt oss att massdistribuera förebyggande 
läkemedel för att förhindra fler fall. Det 
betyder att Dorcas och andra barn kan gå 
i skolan och leva sina liv utan att riskera att 
smittas av försummade tropiska sjukdomar.

Se det hända
Du kan se filmen från när Dorcas fick 
behandlingen här: sightsavers.se/miljardfirande



En blomstrande framtid
Med din hjälp arbetar vi för lika rättigheter och 
möjligheter för personer med funktionsnedsättning
Alla människor har rätt till utbildning, 
arbete, god hälsa och att behandlas 
med respekt. Men många människor 
med funktionsnedsättning som lever i 
utvecklingsländer har inte tillgång till 
alla dessa rättigheter. Ditt stöd hjälper 
oss att kämpa för att förändra detta och 
tillsammans har vi gjort stora framsteg.

En bra start i livet
När barn med funktionsnedsättning nekas 
utbildning kan de hamna i en ond cirkel av 
isolering och fattigdom och bli beroende av 
sin familj. Du stöder program för inkluderande 
utbildning som hjälper barn och unga med 
synnedsättning, som 11-åriga Mafoune från Mali, 
att gå i skolan tillsammans med andra barn.

Mafounes lärare har fått särskild utbildning 
och tillgång till speciell utrustning som hon nu 
använder för att kunna undervisa alla elever 
tillsammans. Till exempel skriver hon med stor 
stil på svarta tavlan och ser till att barn med 
synnedsättning sitter så att de kan se. Genom 
programmet får barnen också hjälpmedel som 
glasögon och bokställ. Mafoune trivs väldigt bra 
i skolan och är en av de bästa eleverna i klassen. 
När hon blir stor vill hon jobba som bankchef.

Möjlighet till arbete och försörjning
I arbetslivet kan personer med 
funktionsnedsättning hindras av socialt 
stigma, diskriminering och brist på lämpliga 
arbetsplatser. Du stärker unga människor som 
Kesimire från Uganda så att de kan stå på egna 
ben, tjäna pengar och vara en del av samhället.

Kesimire har cerebral pares. Hennes 
föräldrar övergav henne på grund av hennes 
funktionsnedsättning och hon lämnades till sin 
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mormor. Hon har förolämpats, underskattats och 
exkluderats men nu är hon istället beundrad och 
självständig. Genom programmet ”Connecting 
the Dots” har Kesimire gått från att vara helt utan 
färdigheter till att vara expert på stickning. Hon har 
ett jobb och kan själv sörja för sina grundläggande 
behov istället för att vara beroende av sin mormor.

 

”Om det inte varit för Sightsavers 
hade jag nog fortfarande haft 
det tufft. Men projektet gav mig 
kunskap plus en stickmaskin.  
Nu stickar jag tröjor”   Kesimire

Bättre hälsa och välbefinnande
Det finns allt starkare bevis för att personer med 
funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra, 
vilket ofta beror på brist på tillgänglig vård och 
information. Du stöder viktiga initiativ för att 
säkerställa att alla har tillgång till bra vård för 
en rimlig kostnad. Vi utvecklar också nya sätt 
att samla in information från våra hälsoprogram 
för att undersöka hur vi bäst kan utvärdera 
tillgängligheten. Vi kommer att använda den 
insamlade statistiken för att göra programmen 
mer inkluderande. 

Läs mer om våra inkluderingsprojekt på 
sightsavers.se/inkluderingisenegal
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Stort tack till våra partnerorganisationer USAID, Big Lottery Fund och Europeiska kommissionen för finansiellt stöd till projekten ovan.
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”Jag gillar geografi, matte och 
naturvetenskap. Men mitt 
favoritämne är historia”

 Mafoune (till vänster) och hennes lärare

Vår forskning  
Sightsavers har erkänts 

som en oberoende 
forskningsorganisation av 

Research Councils UK för den 
forskning vi gör för att  
förbättra våra program. 
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En miljon mirakel

I oktober 2014 sjösatte vi vår största 
kampanj någonsin. Målet var att finansiera 
en miljon gråstarrsoperationer i några av de 
fattigaste delarna av världen. Gensvaret var 
fantastiskt och vi vill ge er en uppdatering 
om hur det har gått.
I januari nådde vi vårt insamlingsmål och 
tack vare dig går tiotusentals människor 
som Suborna (på bilden nedan) nu en 
ljusare framtid till mötes. Och för familjen 
Yadav i Indien blev de synåterställande 
operationerna verkligen ett mirakel.

Med ditt stöd har vi nått vårt mål att finansiera  
en miljon gråstarrsoperationer

Från förtvivlan till hopp
Tänk dig att ha grå starr som håller på att 
göra dig blind och att samtidigt försöka 
arbeta och uppfostra sju barn – varav 
de flesta också lider av grå starr. Det var 
Chandrakala och Sanjesh Yadavs verklighet 
när vi träffade dem. 

Både Chandrakala och Sanjesh hade haft grå 
starr sedan barndomen och blev förkrossade 
när det visade sig att sex av deras barn 
också hade det. Chandrakala var väldigt 
orolig över barnens framtid, men familjen 
hade inte lyckats få någon hjälp.

Som tur var kunde en besökande 
sjukvårdsarbetare till slut se till att familjen 
Yadav fick komma till ett sjukhus som 
stöds av Sightsavers. Chandrakala håller 
fortfarande på att bestämma sig för om hon 
ska genomgå operationen men resten av 
familjen har opererats och förvandlingen är 
otrolig. Barnen är redan tillbaka i skolan och 
till allas stora lättnad går det bra för dem. Vi 
och Yadav-familjen kan inte tacka dig nog!

En familjs resa  Läs hela  
berättelsen om familjen Yadav här  
sightsavers.se/familjemirakel
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Kampen mot trakom
Av Julia Strong, Sightsavers
Svenska Postkodstiftelsen har bidragit 
med tre miljoner kronor till Sightsavers 
projekt för att utrota trakom i Zambia. När 
projektet gick in på sitt andra år åkte jag 
och projektledaren Moa Stenholm från 
Postkodstiftelsen dit för att se hur projektet 
bidrar till att förbättra situationen.

Vårdcentralen i Mwase
På tisdagen besöker vi byn Mwase. Den enda 
vägen dit är en tre mil lång, skumpig grusväg 
som  under regnperioden kan bli omöjlig att 
köra på. Då isoleras byarna och invånarna kan 
inte få tillgång till nödvändig sjukvård.

Vi kommer fram till vårdcentralen i 
Mwase klockan nio och möts av cirka 
40 personer som väntar på syntest och 
ögonundersökningar. Man har redan hunnit 
diagnostisera 12 personer med trichiasis, en 
långt framskriden form av trakom som får 
ögonfransarna att vända sig inåt och skrapa 
mot ögat. Vi får vara med på en av dagens 
operationer och ser hur kirurgen gör ett snitt 
utefter patientens bedövade ögonlock, flyttar 
ögonfransarna och syr ihop. 
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Lycklig patient
Nästa dag täffar vi Frakson Hara, en före 
detta patient. Han hade trichiasis i tre år och 
smärtan drev honom till att dra ut sina egna 
ögonfransar. Lindringen blev dock bara tillfällig 
eftersom de växte ut igen. Hans ögon tårades 
och synen blev så suddig att han behövde ett 
snöre som kunde leda honom från hemmet till 
latrinen utanför. Han berättar att det värsta 
var när han till slut var tvungen att ge upp en 
av sina favoritsysselsättningar – läsning. Till 
slut fick Frakson en diagnos och en remiss till 
en operation med stöd från Sightsavers. Han 
berättar att han nu kan ta hand om sig själv. 
Och viktigast av allt, han kan läsa igen.

Sjukhusbesök och lejonattack 
På eftermiddagen besöker vi ögonavdelningen 
på Lundazis distriktssjukhus där Svenska 
Postkodstiftelsen finansierat en ny tillbyggnad. 
Nu har sjukhuset möjlighet att ta emot fler 
patienter med trichiasis. Ögonkirurgen Limwanya 
beskriver också utmaningarna med att erbjuda 
ögonsjukvård längre ut på landsbygden. En 
sjuksköterska som reste ensam på sin motorcykel 
till en avlägsen vårdcentral för att leverera 
medicin blev anfallen av ett lejon. Som tur var 
kom han undan, och trots den skrämmande 
upplevelsen valde han att fortsätta med dagens 
arbete. Det kan man kalla hängivenhet!
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Har du Facebook?

Det här snackades det om under 2017

Organisationsnummer 802477-8188

Som givare är du med och skyddar, räddar och återställer människors syn runt om i världen. 
Därför vill vi gärna hålla dig uppdaterad om det viktiga arbete som du bidrar till. På vår 
Facebooksida kan du läsa bloggar, nyheter och de senaste uppdateringarna från våra 
projekt i Afrika och Asien och lära känna de människor vars liv du hjälpt till att förändra. 
Här kan du också enkelt kontakta oss och dela med dig av dina tankar och åsikter till oss 
och andra supportrar. Gilla oss och bli en del av gemenskapen!

 Besök  Sightsavers.se

 Dela  Sightsavers Sverige 

  Följ  @Sightsavers

  Se  Sightsavers 




