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Lions hjälper
i Morogoro,
Tanzania.
– Du är den första
biståndsarbetar
som
kommit två gånger.
Så sade en man i Morogoro,
Tanzania, till Lions Sten
Jansson, som är projektledare
för Lions hjälpprojekt i
Morogoro. Där har Lions med
hjälp av insamlade medel
från allmänheten, med medel
från Lions i hela Sverige, med
medel från LCIF och ifrån
Världens Barn verkligen
gjort en insats. När Lions
startade Morogoro-projektet
1987 fanns där 1 ögonläkare
på 600 000 invånare.
,GDJ ÀQQV \WWHUOLJDUH 
ögonkirurg, 1 ögonläkare
RFK  E\VMXNYnUGDUH
Morogorprojektet har varit
inriktat på ögonsjukvård
från första början. Det
EOHY lYHQ HWW RIÀFLHOOW 6LJKW
First projekt, stöttat av
Lions Clubs International
Foundation.

ögonsjukdomar som trakom
RFK
ÁRGEOLQGKHW
'HQ
blindheten är onödig och går
att göra något åt. Sten beslöt
att göra det med Lions hjälp.
Morogoroprojektet startade
som ett klubbprojekt av
LC Fjugesta, där Sten och
hans hustru är med, ett
projekt som engagerar Lions
över hela Sverige och även
Radiohjälpen/Världens Barn.
För projekt Morogoro har i två
år nu varit det projekt som
Världens Barn pengarna går
till i Lions. Och fortsättning
följer, då Morogoro är Lions
projekt i Världens Barn även
2009.

Projekt Morogoro är ett
samarbete med Lions lokalt i
Tanzania - LC Dar-es-Salaam
&LW\ PHG P\QGLJKHWHU L
Tanzania, med Sight Svavers
International och med Vision
For All.
- Speciellt barnen i riskzon
är viktiga att få tag på innan
skolåldern för att börja
ge dem antibiotika för att
förhindra blindhet. En dos
antibiotika per år kan hindra
att de utvecklar blindhet,
berättar Sten.

Nu
utvecklas
projekt
Morogoro även till att
bekämpa
barnoch
mödradödlighet i samband
I projektet ingår även att med förlossningar. Tanken är
UXVWD XSS E\NOLQLNHU RFK att de sjukhus Lions hjälper
sjukstugor. En ögonklinik till att rusta även ska kunna
togs i bruk i augusti förra året användas för mödrahälsovård.
och en ögonoperationsklinik På sätt och vis hänger
blir klar innan midsommar.
blindhet och mödrahälsovård
ihop, för hälften av de barn
Bristen på rent vatten som föds som blinda dör före
När Sten Jansson och RFK ÁXJRU VRP VSULGHU HQ 2 års ålder.
hans hustru Inger kom till smitta som ger blindhet
I|UHE\JJDV
PHG Mödradödligheten i samband
Morogoro för första gången NDQ
antibiotika
och
botas.
De med förlossning är hög i
på 80-talet slog det Sten att
de dagligen mötte blinda E\KlOVRDUEHWDUH VRP /LRQV 7DQD]DQLD GlU ÁHU NYLQQRU
människor på gatan. En utbildat ska hjälpa till att dör på grund av barnsäng än
förklaring var att det starka göra en grovsortering av i Malaria, TBC eller AIDS.
solskenet orsakar gråstarr, patienter med ögonåkommor, Komplikationer i samband
men även brist på rent de enklare som kan botas på med förlossningar, brist
vatten gör det svårt med plats och övriga som behöver på rent vatten igen, dålig
HQ JRGWDJEDU K\JLHQ YLONHW remitteras till ögonläkare för utrustning på klinikerna
orsakar smittspridning av HQ PHU NYDOLÀFHUDG GLDJQRV - många kan inte ens ta
och behandling.
EORGWU\FN HOOHU XULQSURY I|U
10

att se varningssignaler. Nu
kommer Morogoroprojektet
även i Världens Barn
sammanhang att inriktas
på att förbättra mödra- och
barnhälsovården.
– Här ingår även information
RFK
XSSO\VQLQJ
WLOO
omgivningen runt kvinnorna
 GHUDV PlQ E\K|YGLQJHQ
den så kallade kloka gumman
och även svärmor. För om en
kvinna får komplikationer i
samband med en graviditet
och vill åka in med bussen för
en undersökning kan det vara
VYlUPRU VRP W\FNHU GHW lU
I|UG\UWDWWJHKHQQHWLOO
busspengar, berättar Sten.

Sten Jansson berättade på guvernörsrådsmötet i oktober 2008 om Morogoroprojektet. Och det var med tårar i ögonen som han på slutet sade:
- Mycket har hänt som förbättrat ögonsjukvården i Morogoro och det är tack vare Lions.
Bilden överst: Så här kan en operation gå till ute i byarna i Morogoro.
Bilderna nedan, till vänster: Lion och optikern Hans Carlsson, LC Landvetter, stöttar med sitt ideella arbete projekt Morogoro.
Här på plats i Tanzania tillsammans med Lion Sten Jansson, bilden till höger där Sten och doktor Peter Nkulila testar synen
på några invånare i Morogoro. Observera att syntavlorna är för de som inte kan läsa, vilket ungefär 40 % inte kan.
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