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Arets fredspristagare - med hjälp 
av Läkarmissionens givare! 
När Denis Mukwege blev chefsläkare 

på Panzisjukhuset hade han ingen aning 

om att han skulle bli världsberömd och 

prisad för sin kamp mot sexuellt våld. 

Han var helt inriktad på att leda ett 

sjukhus med stort fokus på kvinnor och 

barns hälsa. 

Panzisjukhuset har också - varje år - gett 

tusentals fattiga kvinnor möjlighet att 

föda sina barn i trygghet, samtidigt som 

de har hjälpt och vårdat tusentals offer 

för de våldtäkter som varit en del av det 

mångåriga krigstillståndet här. 

"Många familjer här tänker: 'Vi har inte 

råd med sjukhus. Du får föda hemma. ' 

Men när det uppstår komplikationer 

krävs ofta dyr och komplicerad vård. 

Ibland kommer de dessutom för sent till 

sjukhuset", konstaterar Denis Mukwege. 

"Tack vare stödet från Läkarmissionen 

sparar vi både pengar och räddar liv. 

Och efter förlossningen f'ar mamman stöd 

så att bebisen kan utvecklas och bli stark. 

Det f'ar kvinnorna att inse: 'Ok,jag kan få 

en säker graviditet och i s/utändan en frisk

bebis. Jag behöver inte foda tio barn. Jag 

kan foda tre som jag kan ta hand om."' 

Det iir med Pa111isjukhusct i Bukan1 snm ba,. som Dr Denis ;\lukwcgc har fört ,in m{mgariga 

kamp mot del ;,c,uclla , ald ,om k\ innor i Kongu uhiitts för. Sjukhthet byggdes 1999 200 I 

med pengar fr:111 Likannissioncn och Sida. En betydande dela, ,_jukhu,cb allmiinna drift 

bd:ostas sedan dessa,· Uikarmi-,sinne1h gi,arc. 



Julkiappen som
lägger grunden
— för resten av livet!
Den blivande mamman som får möjlighet att föda sitt
barn på sjukhus får en fantastisk gåva av dig. Dels för
att förlossningen sker under säkra och hygieniska för
hållanden, istället för hemma på ett jordgolv. Men barnet
blir dessutom vaccinerat och föräldrarna får nu hjälp och
stöd att börja med familjeplanering.

Friska barn som växer upp i familjer som klarar att ge
dem mat och skolgång. Det är grunden för ett bra liv.
Det är därför din insats är så viktig!

JIJLKLAPPAR MED MENING
Gör en insats den här julen för barn i världen som saknar allt! De har
inga önskelistor, inga jullov, inga kramar och ofta inte ens hem och familj.
Vartenda ett av dem är fortfarande barn med sin fantasi, sin längtan och
sina behov. Ge bort några riktigt meningsfulla juiklappar i år.
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Välj dina klappar i vår gåvoshop på läkarmissionen.se Läkarmissionen



Förtroendet

för personalen

på sjukhuset gör
att de nyblivna

mammorna verkligen
lyssnar på argumenten för

familjeplanering.
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