Nyhetsbrev Nr. 56 December 2018

Fistulastiftelsens 30-års jubileum
Söndagen den 21 oktober 2018 firade Fistulastiftelsen att det
var 30 år sedan den bildades. Jubileet, som ägde rum på på
restaurang EthioStar i Stockholm, inleddes med tal av ordförande Kerstin Engle. Hon berättade om hur stiftelsen bildades och hur sjukhuset i Etiopien har utvecklats under dessa 30
år. Det blev tydligt under talets gång hur förståelsen för hur
viktig god mödravård är har ökat. Stiftelsens arbete i landet
uppskattas idag av de som kommer i kontakt med den. Många
reseberättelser i jubileumsskriften vittnar också om hur arbetet
har stärkt det etiopiska samhället. Varje kvinna som får rätt
vård och kan återvända till sin by betyder väldigt mycket, inte
minst för sin närmaste omgivning.

Erni Friholt, som
deltog i det allra första besöket på sjukhuset i Addis Abeba
år 1984, berättade
om sitt möte med
makarna Hamlin och
deras kamp under
primitiva förhållanden att utveckla sitt
då tio-åriga sjukhus.
Starkt berörande för
besöksgruppen, som
var utsänd av SIDA,
var läkarnas kärleksfulla inställning till
sina patienter och omfattningen av ansvaret de tog för dem
även efter operation. Vid återkomsten till Sverige kändes det
angeläget att i fortsättningen stötta deras arbete på något sätt,
vilket ledde till bildande av Stiftelsen.
De som deltog i firandet fick även
se ett fantastiskt bildspel från olika
center där patienterna får vård och
från skolan där barnmorskor utbildas.
Bilderna visade hur den medicinska
vården och omsorgen om den enskilda patienten bidrar till helande och
återfunnen styrka hos de kvinnor som
drabbats hårt av sina förlossningsska-

dor. Många av dem har trott att de ska få leva resten av sitt
liv i smärta och utanförskap. Bilderna visade lättade och glada
kvinnor som kan börja tro på framtiden igen.
Vi bjöds sedan på god etiopisk mat medan etiopiska dansare
uppträdde för oss. Deras glädje och energi fick oss alla att glömma för en stund det oktobertrista vädret utanför. Fina etiopiska
saker lottades ut och naturligtvis serverades traditionsenlig väldoftande kaffe som Eva från Glada bönan stod för.
Festdeltagarna fick vidare lyssna på ambassadör Staffan Tillander som arbetat i Afrika. Han gjorde en personlig exposé
över utvecklingen i Etiopien och på Afrikas horn. Fredssamtal

Staffan Tillander
avtackades med boken
”A hospital
by the river”,
Dr Catherine Hamlins
berättelsen om Fistulasjukhusets tillkomst.

och hinder som behöver övervinnas för att åstadkomma utveckling berördes. Samtalet gav oss många intressanta inblickar och
lärdomar om utvecklingen i Afrika.
Sammanfattningsvis var det ett härligt jubileum i etiopisk
anda, som tillförde både välbehövliga medel till stiftelsen och
glada minnen till deltagande.

Fistulastiftelsen deltog i mänskliga rättighetsdagarna
Den 17 november 2018 deltog representanter från Fistulastiftelsens styrelse i Mänskliga rättighetsdagarna som gick av

stapeln på Älvsjömässan i Stockholm. Stiftelsen hade ett bord i
utställningshallen bredvid organisationen Kvinna till Kvinna,
vilket gav en unik möjlighet att sprida information och kunskap om arbetet med förlossningsskador i Etiopien. Besöken
vid bordet var många och det visade sig att flera av deltagarna
kände till Fistulastiftelsen. De berömde arbetet som utförs i
Etiopien och uppmuntrade oss att fortsätta. Det var ett bra tillfälle att synas tillsammans med andra biståndsorganisationer
och knyta nätverkskontakter. Kanske kan stiftelsen anordna
något seminarium under MR- dagarna iframtiden istället för
deltagande i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Också bland gästerna Ewa Thalén
Finné, ordförande fram till i våras,
i sällskap med bla Katharina
Wennstam. Ewa hade osedvanlig
tur i lottningen!
Bland gästerna Carin Palmcrantz. tidigare stiftelseordförande

Träff med fd elever från Hamlin College of Midwives
hjärta, dvs vara stark som ett lejon men även ha ett stort hjärta
för sina patienter. Skratt, glädje och allvar blandades under träffen som var mycket uppskattad av de över åttio barnmorskor
som deltog. Avslutningsvis valdes representanter från varje region till initiativtagare inför kommande aktiviteter och fortsatt
kommunikation mellan de utexaminerade barnmorskorna.

I somras arrangerade välgörenhetsorganisationen GreenLamp
en återföreningsträff för de barnmorskor som tidigare gått utbildningen på Hamlin College of Midwives och som nu arbetar
i sina respektive hemtrakter. Träffen var den första i sitt slag
och ett av målen var att skapa ett bestående nätverk och forum
för barnmorskorna, där de kan stödja och stötta varandra, ta del
av nya rön mm. Man får tillfälle att dela med sig av vad som
fungerar och vad man lyckats med, utbyta erfarenhet av det
man kallar best practice, men även kunna ta upp vad som är
svårt och tufft, vilka förändringar man vill se.
Föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar varvades
under sakkunnig ledning med medlemmar från GreenLamp
som diskussionsledare. Även en ”refresher” träning för hur Solar Suitcase (solcells lampor, mm) används mest effektivt, hann
GreenLamp med under dagen.
Nätverksträffen var också ett sätt att motivera barnmorskorna
att fortsätta sitt viktiga arbete, få dem att känna att de gör
skillnad och att deras arbete bidrar till bestående förändringar
på landsbygden. En av barnmorskorna uttryckte det som att en
barnmorska på den etiopiska landsbygden måste ha ett lejon-

En ambitiös satsning
Värdet av en sådan här satsning kan knappast överdrivas. Att
vara barnmorska ute på den etiopiska landsbygden, där ofta
traditionella levnadsmönster präglar samhället, är en ständig
utmaning. Ibland ingår barnmorskorna i ett arbetslag på en
vårdcentral, ibland är de mera isolerade, om än Hamlin Fistula
ser till att minst två kollegor finns på samma plats för att täcka
behovet av insatser och stötta varandra. De har också tillgång
till en handledare, men ett stort ansvar vilar ändå på dem. Att
då få tillfälle att resa till huvudstaden och återse sina tidigare
kurskamrater, höra hur det går för dem och berätta egna erfarenheter är både stärkande och motiverande för det fortsatta
arbetet. Naturligtvis finns det ett behov av vidareutbildning
också. Det har ledningen förstått och stöttar den ambitiösa planeringen att skapa
en stabil struktur för
att dessa alumni träffar ska permanentas
och utvecklas. Det
sker med hjälp inte
minst av organisationen GreenLamp.
Benämningen Alumni används om fd elever

Hej alla ni som stödjer Fistulasjukhusets
livsviktiga arbete för kvinnor i Etiopien!
Tänk på Fistulasjukhuset till julen!
Visst känns det bra både för den som ger och den som får att en del av julens
klappar är hjälp till någon som verkligen behöver den. Fistulasjukhuset och
dess verksamhet ger ovärderlig behandling, vård och stöd till utsatta kvinnor
som drabbas av skador när de föder barn. En gåva till dem blir en uppskattad present. Det ger oss inspiration att fortsätta vårt ideella arbete som sker
utan anställd kontor och personal. Era bidrag gör stor nytta och varje krona
är värdefull.
Plusgiro: 90 02 965, Swish: 123-90 02 965.
www.ﬁstulasjukhuset.org

Beställ gärna vårt populära
gåvogram från
marianne.magnusson@riksdagen.se

Save the date!
Årsmöte 2019
Mån 18 mars kl 17
Vi återkommer med plats och program.

Stiftelsen Fistulasjukhuset
c/o Riksförb. Hem och Samhälle
Alsnögatan 7,
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