Kongo

Stödgala ”Hope for
tomorrow” den 10 november
kl 16.00 i Fregatten
CONCOR & KRISTET CENTER VÄST
agerar till förmån för KONGOS KVINNOR

I Kongo, ett land så stort
som Västeuropa, rikt på
ädelstenar och mineraler,
men med världens
fattigaste befolkning per
capita, pågår en för
många okänd konflikt.
Men näst efter andra
världskriget är den den dödligaste då den skördat över 5
miljoner människoliv, orsakat
ofattbara humanitära katastrofer och bidragit till att
omkring två miljoner kvinnor
och barn blivit våldtagna.
Kriget har hållit på sedan
1998 och involverade nio
länder och 30 beväpnade

grupper fram till fredsförhandlingar 2003. FN’s
största och dyraste fredsbevarande styrka,
MONESCU finns i landet,
men fortfarande lider de
östligaste delarna av landet
av övergrepp och terror från
såväl regeringstrupper som
milisgrupper.
Man strider bl a om de
mycket värdefulla mineraltillgångarna som finns i öst,
vilka behövs i den elektronik
vi i väst använder dagligen.
Mineralerna smugglas ur
landet och betalar för vapen.
Sexuellt våld används som
strategisk krigföring för att

splittra samhället och hålla
befolkningen i schack. En
våldtagen kvinna förskjuts i
nio fall av tio av sin man och
är inte välkommen i byn,
eventuella barn blir utan
efternamn = blir en nobody,
och ofta är kvinnorna svårt
fysiskt skadade förutom det
psykiska lidandet detta
brutala våld skapar.

En artikel i Läkartidningen 2013-08-06 om Panzisjukhuset i staden Bukavu har blivit en ögonöppnare
för många och har fått stor spridning i de sociala medierna. Så här inleds den: ”I Kongo är det
farligare att vara flicka än soldat. Våldtäkt, tortyr och förnedring används som vapen – majoriteten
offer är barn. I dag står deras enda hopp till de läkare som vågar arbeta här. Doktor Mukwege är en
av dem. När han vädjade om ett ingripande från omvärlden blev han utsatt för mordförsök.” http://
www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/08/Tva-miljoner-valdtagna-i-krigets-Kongo/.

Så här kan vi
konkret hjälpa till
Det finns flera sätt att
bistå Kongos kvinnor
på.
1. Skriv under
namninsamlingen
Det pågår en namninsamling för att
få Sverige och EU att lyfta frågan
och agera tydligare i sin politik
gentemot Kongo. Skriv på här:
http://www.skrivunder.com/
solidaritet_med_kongo-kinshasa

2. Be för landet
Som kristna tror vi på en Gud som
förmår allt - därför vill vi även lyfta
upp landet och dess befolkning i bön.
Se bönepunkter till höger.

3. Använd din konsumentmakt
Se till att välja elektronikprodukter
från företag som vidtagit aktiva
åtgärder för att spåra de mineraler
de använder och skicka meddelande
till dem om hur viktigt det är för dig
att de produkter du inhandlar inte
innehåller konflikt-mineraler.
Företagsranking finner du här:
http://www.raisehopeforcongo.org/
companyrankings

4. Insamling av pengar
SSV (surviers of sexuell violence) är
ett projekt på Panzisjukhuset, under
Dr Mukweges ledning, som ger
våldsutsatta kvinnor vård. Projektet
strävar efter att ge dem sin
kvinnovärdighet tillbaka både fysiskt
och psykiskt. Pågående insamling
håller på fram till stödgalan. Du kan
ge redan genom KCV’s bg
5443-6993 och märk inbetalningen
med ”Kongos kvinnor”.

5. Gospelkonsert
Den 10 november kl 16.00 på
Fregatten gör vi en stödgala,
”Hope for tomorrow”,
tillsammans med Edo Bumba.
Bjud med dig många så sprider
vi det glada budskapet,
evangeliet, i toner till dem som
lyssnar, och i pengar till Kongos
kvinnor!

Panzisjukhuset
Panzisjukhuset är en av de platser där drabbade kvinnor kan få vård. Det
startades av den numer internationellt erkände och flerfaldigt prisbelönade Doktor
Mukwege och har under åren hjälpt tiotusentals våldsoffer och kvinnor med svåra
förlossningsskador. Läkartidningen skriver:
”Över 33 000 patienter har behandlats inom projektet för överlevare av sexuellt
våld (SSV – survivors of sexual violence) på Panzisjukhuset i Bukavu – en stad som
ligger på gränsen till Rwanda på fem halvöar som breder ut sig som gröna fingrar i
den blå Kivusjön – sedan 1999. Den första kvinnan kom in med skottskador i
vaginan och låren efter att hon gruppvåldtagits. Det antogs vara en enstaka brutal
handling i det krig som rasade. Tre månader senare kom chocken: då kom 45
kvinnor till – med samma skador.”
SSV drivs av PMU tillsammans med ECHO, EU’s humanitära organisation, och
ger vård till 200 kvinnor i månaden, men sedan i januari har antalet patienter legat
på mellan 237 och 287. Redan i år saknas 1 miljon kr och ECHO kommer inte gå in
med mer medel. För att kunna bistå dessa kvinnor med kvalificerad vård behöver
omvärlden nu göra en insats! http://www.pmu.se/viewNavMenu.do?
menuID=341&oid=14987

Bönepunkter
1. Be för dessa utsatta kvinnor - att de ska få bli upprättade på alla plan, fysiskt genom
vård, psykiskt genom själavård och andligt genom ett möte med Jesus.
2. Be för doktor Mukwege som ger Kongos bortglömda kvinnor en röst med fara för sitt
eget liv.
3. Be att människor med inflytande på alla
plan, alltifrån FN till Kongos regering till
internationella företag, agerar så att kriget får
ett slut.
www.hopeforcongo.com
4. Be för den inhemska kyrkan i Kongo. Be
om beskydd, styrka och en möjlighet att på plats
kunna utgöra en skillnad.
www.pmu.se
5. Be för att: "Det folk som sitter i mörker skall
se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens
land och skugga skall ett ljus gå upp." Matt
4:16. Jesus sa: " Jag är världens ljus. Den som
följer mig skall inte vandra i mörker utan ha
livets ljus" Joh 8:12.
6. Be för stödgalan den 10/11 kl 16:00 på
kulturhuset Fregatten i Stenungsund, be att den
får göra avtryck både i vårt närområde och för
kvinnorna i Kongo.

Här finns mer info

