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Livet går vidare -  
trots svårigheter 
 

När livet av något skäl visar sig från sin sköraste sida 

är det inte de nya upplevelserna, den nya bilen eller 

båten som blir viktigast. Det som blir avgörande när 

man av någon anledning tappar hoppet är att ha 

någon att hålla i handen, naturen, de nära kvarteren, 

att få vara känd i ett nätverk och trygga relationer. 

Har man det frågar man ofta inte efter så mycket mer. 

Men inget av detta ramlar över oss. Det byggs under 

alla de dagar som mest flyter på.  

 
 

Under våren och sommaren har inget varit sig likt och 
för många har det inneburit svårigheter, ensamhet, 
sjukdom, oro och förluster. Vi har fått ställa om våra 
liv och det har varit svårt och smärtsamt för många. 
Men vi vet att livet går vidare och hoppet om att vi tar 
oss igenom detta hjälper oss fram. Vi kan behöva 
samla ihop alla rester av hopp och ljus som är möjliga 
att hitta och viska att det kan bli bra. För i många fall 
blir det faktiskt bättre. Däri någonstans ryms allas 
våra liv oavsett var vi lever eller kommer ifrån. Vi 
arbetar på gräsrotsnivå direkt med en del av dem som 
har tappat hoppet och där livet är och har varit 
oerhört smärtsamt. Vi möter dem i våra projekt runt 
om i världen. 

 

Skadad självbild 
Bisimwa är en av de unga kvinnorna som hade förlorat 
hoppet och som inte orkade mycket mer när hon en 
dag fick höra talas om att det fanns ett projekt för 
våldtagna kvinnor. Projektet gav unga kvinnor hoppet 
tillbaka efter våldtäkter och övergrepp de varit med 
om. Att det skulle finnas en plats som inte avvisade 
dem utan istället tog emot dem med öppna armar och 
ville göra allt för att de skulle rehabiliteras.  
  
Bisimwa har sju syskon. När hon var 15 år var hon 
tillsammans med några andra flickor och letade ved, 
det hörde till vardagsbestyren. Plötsligt såg de några 
uniformerade män som närmade sig. De blev rädda 
och började springa och männen jagade dem. De 
lyckades komma ikapp flickorna och fånga dem. Vid 
det tillfället blev Bisimwa våldtagen av tre män i 
uniform. Denna händelse har kommit att påverka 
henne flera år framåt. När hennes föräldrar fick veta 
vad som hade hänt jagades hon iväg hemifrån. Hon 
fick höra att hon var en skam för sin familj och sin by. 
Hon upplevde rädsla för vad andra skulle tycka om 
henne när inte ens hennes familj ville veta av henne. 
Hennes självbild hade skadats djupt. Hennes mormor 
erbjöd henne plats hos henne så hon skulle slippa leva 
ensam i otrygghet någonstans. Efter en tid visade det 
sig att hon hade blivit gravid och hon födde en dotter.  
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 Bilden är tagen inför antagningen till kursen och innan corona. 



    

Bisimwa ägde inget. Hon och hennes dotter blev en 
belastning som hon själv beskriver det, de hade inte ens 
råd att köpa tvål, te eller mat. 
  

En egen syateljé 
En dag fick hon höra om LAV:s projekt i Bideka. Hon tog 
sig dit och berättade sin historia. Hon uppfyllde alla 
kriterier och man bestämde att ta emot henne vid nästa 
intagning. Under dagarna hon sydde var hennes dotter 
på förskolan som ligger på samma område. Förskolan 
är en del av verksamheten vi understöder. 
 
I projektet lär sig kvinnorna att sy och att ta hand om 
ett enkelt jordbruk men de får också samtalsstöd då de 
bär på svåra upplevelser och trauman. Inte sällan river 
själva samtalen loss stora sjok av rädsla och fruktan 
men med tiden vågar de samtala och läkningsprocessen 
kommer igång. Hon älskade att sy och att vara med de 
andra unga kvinnorna som hade varit med om liknande 
upplevelser. Det fanns ingen skam i att berätta vad som 
hänt, alla visste att de alla bar på samma fruktansvärda 
börda.  
 

Bisimwa har fått hoppet tillbaka 
Bisimwa avslutade sin utbildning efter nio månader. 
Hon var så stolt och glad när hon fick sitt examensbevis 
och en symaskin. Detta blev starten på något helt nytt. 
Hon har nu en egen syateljé med åtta egna elever som 
hon lär upp. Hon vill ge tillbaka till andra  
det hon själv fick som gåva. Hon får beställningar från 
fina fruar i samhället hon bor i. Hon är mycket 
efterfrågad som sömmerska och omtyckt. Hon har 
dessutom fått återvända hem till sin by och till sina 
föräldrar som har tagit emot henne igen.  
 
Under tiden Bisimwa varit på kursen har samtal förts 
med föräldrar och byinvånare för att ändra deras 
synsätt på våldtagna flickor och kvinnor.  Idag är hon 
respekterad, båda av familjen och de andra i byn.     Hon 
fick en höna från projektet när hon återvände  till sin 

fattiga familj, den ger både ägg att äta och sälja och 
gödsel till grönsakerna.  
 
Hon säger: 
-Mitt liv har förändrats helt efter att jag kom till LAV:s 
och BarnSamaritens projekt i Bideka. Tack för att ni 
hjälpt mig och för att ni hjälper så många andra unga 
kvinnor som varit utsatta för våldtäkter och 
misshandel precis som jag var. Tack för att ni trodde 
på mig och gav mig denna möjlighet.  
 
Bisimwa har fått hoppet tillbaka, ett lågmält och 
trotsigt hopp, som viskar, fortsätt. Livet går vidare. Ge 
inte upp, vi står med dig och vi tror på dig.  
Vårt arbete vilar på en kristen värdegrund om alla 
människors unika värde. Vi bekämpar utsatthet och 
fattigdom med barnen och deras familjer i fokus. Vi 
vill verka för att människor själva ska kunna påverka 
sina liv och ta sig ur fattigdom och att de ska ges 
möjlighet att förändra sina levnadsförhållanden. För 
att detta ska bli möjligt vet vi att utbildning är ett 
avgörande redskap oavsett om det handlar om 
teoretisk eller praktisk utbildning. Bisimwa 
tillsammans med många andra har fått sina liv 
förändrade tack vare denna möjlighet. 
 
Varje människa är unik och alla är lika värdefulla. Vi 
önskar att de som vi möter genom våra projekt ska få 
verktyg att våga leva ett liv utan rädsla, utanförskap 
och fruktan. Tillsammans vill vi ge dem hopp om en 
bättre morgondag. 
Stort tack för att du står med oss i vårt uppdrag. 
Gud välsigne dig! 
 

 
Britt-Marie Ström 
Verksamhetsledare 
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