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Global Grant — finns det intresserade klubbar?  

Rotary Doctors har fått kontakt med en Rotaryklubb i Bungoma, västra Kenya som gärna 

vill ansöka om ett Global Grant tillsammans med klubbar i Sverige. Klubben är godkända 

för att genomföra ett Global Grant. De vill endera stödja ett projekt för utbildning av by-

hälsovolontärer som kan fungera som första hjälpare i sina byar, eller alternativt ett vat-

ten– och latrinprojekt. Finns det svenska klubbar som är intresserade att vara med i ett 

Global Grant? Hör av er till Rotary Doctors, se nedan, så kan vi koordinera ansökan.   

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Åhus Rotaryklubb  128 348 kr, till vattenpro-

jekt från ”Gå för Vatten” aktiviteter, Lund Ideon Rotaryklubb 40 000 kr, från Lundaspexet 

samt Karlshamn Mörrum Rotaryklubb 20 000 kr. Tack till dessa klubbar och alla andra 

som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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Tack för att ni kom! 

- Tack för att ni kom och pratar om detta. Vi 

har hört att ni redan pratat med våra föräld-

rar om att säga nej till könsstympning och 

låta flickor gå i skolan, sa en av eleverna 

efter att ordförande i den lokala Kasie for 

Change gruppen informerat skolflickor i en 

högstadieskola om risker med kvinnlig 

könsstympning och tonårsgraviditeter.  

I området i Kasie i North Pokot, Kenya, har tre 

kvinno– och tre mansgrupper utbildats om kvinnlig könsstympning, preven-

tivmedel, tonårsgraviditeter och andra hälsofrågor för kvinnor. Detta har skett inom Ro-

tary Doctors projekt ”Kasie for Change”. I Kaseiområdet förekommer fortfarande kvinnlig 

könsstympning och det är mycket vanligt att flickor på 13-16 år gifts bort med äldre män. 

Nu vill kvinno– och mansgrupperna ändra på detta. Vid ett möte i januari planerade grup-

perna hur de ska besöka byar, skolor, basarer och kyrkor för att informera om dessa frå-

gor, könsstympning är viktigast säger de.  

Extra positivt är att männen varit lika intresserade som  

kvinnorna, eller kanske till och med mer intresserade ef-

tersom detta var helt ny information för dem.  

- På kursen såg jag en modell av en kvinna och hur det 

ser ut när man blir könsstympad, då först förstod jag vad 

det betyder, att det är jättehemskt och farligt, berättade 

Emmanuell från Korokon i Kasie. Jag fick också informat-

ion om familjeplanering, så när jag kom hem till min fru 

så sa jag: Vi måste planera vår familj! Tillsammans gick 

vi till hälsodispensärer så att hon kunde få preventivme-

del, fortsatte Emmanuell.  

Projektet genomförs genom stöd från Forum Syd, en biståndsorganisation som bland an-

nat ger bidrag till organisationer som jobbar med rättighetsbaserade biståndsprojekt.  

En del resultat syns redan, hälsodispensärer rapporterar om en liten ökning av preventiv-

medels användning, ”Chiefen”, myndigheternas representant i området, rapporterar att 

inga fall av kvinnlig könsstympning inrapporterats i november och december då det annars 

är vanligt. Förhoppningsvis sprider sig nu resultaten till flera efter den kommande inform-

ationskampanjen.   

Grupperna vill gärna dokumentera sina besök i skolor och på andra platser genom att ta 

foton av möten. Några få har smartphones med kamera, men inte alla grupper. Har du en 

gammal smartphone med fungerade kamera som du inte använder och kan 

skänkta bort till projektet? Hör i så fall av er, se nedan för kontaktuppgifter. Vi 

har läkare som åker i mitten februari som kan ta med några.   

Januari 2020 

 

 

 

 

 

 

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Rotary Doctors eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  
Rotary Doctors Sweden 

Ledarna i kvinno– och mansgruppen i 

Korokon engagerar sig mot kvinnlig   

könsstympning              

Kasie for Change gruppen , vid en skola för flickor.    

Emmanuell, en av gruppmedlemmarna.    


