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I över 60 år har Pingstkyrkan i Västra Frölunda bedrivit hjälpverksamhet
i Lemera, som ligger i Kongo. Landet är svårt drabbat av krig och oroligheter och många aktörer är inblandade för att få del av mineralrikedomen som finns i landet. Aktörerna är inte intresserade av fred, utan utnyttjar olika rebellgrupper för att kunna utvinna mineralerna som bl.a.
säljs vidare för att ingå i ex. elektronik i våra mobiltelefoner.
Sexuellt våld är en del av krigföringen i Kongo där våldtäktsmännen,
soldater och olika rebellgrupper, har som mål att förstöra kärnan i samhället, familjerna. Hundratusentals kvinnor har utsatts för övergrepp,
det är effektivare än att döda. De våldtagna kvinnorna drabbas dubbelt.
Efter övergreppet blir de ofta utstötta av familj och samhälle. Steg för
steg börjar synen förändras och ett stort arbete läggs ner för att fördomar skall försvinna. Kvinnorna har ingen skuld i det som skett. Det
är viktigt att få männen att ta tillbaka sina hustrur så att familjerna kan
fungera igen. Kyrkorna i Kongo har sedan några år börjat hjälpa kvinnorna i stället för att förskjuta dem.
Vi samarbetar med Sjukhuset i Lemera med VAS-projektet Victime
d´Aggression Sexuelle. Vi ger pengar som ska räcka för omhändertagande. Då det är förknippat med stor skam och vanära att ha blivit

utsatt för våldtäkt leder det ofta till att kvinnorna stöts ut från sin familj
och släkt. Övergreppen är ofta förknippade med fruktansvärda skador
av gevär och knivar och leder inte sällan till kvinnans död om hon ej får
hjälp. Man väljer ibland att tiga även om man fått mycket svåra skador
både fysiskt och psykiskt.
Projektet har två kvinnor anställda som går ut i närbelägna byar och
informerar om att det finns hjälp att få på sjukhuset. De drabbade
kvinnorna får komma dit och få vård. Arbetet startade i juni 2012 och
har växt snabbare än någon kunde ana. Behovet är stort med ett första
omhändertagande och sjukvård. Långsiktigt mål är att kunna stödja
kvinnorna med att komma tillbaka till sin familj, kunna försörja sig och
få hjälp så att barnen kan gå i skola. De unga flickorna som utsatts
måstefå hjälp till att få gå i skola och helst få en utbildning.
Hoppas att ni vill vara med och ge en gåva.
TACK för att ni är med och gör skillnad!
Pingstkyrkan Västra Frölunda
Bankgiro: 441-8216
Märk betalningen med ”VAS”

