
F J Ä R D E  V Ä R L D E N  •  3 / 2 0 0 8 43F J Ä R D E  V Ä R L D E N  •  3 / 43

Massajen Ole Lobului berättar: ”I Lokii finns ingen sjukvård 
för att hjälpa människor. Inget sjukhus, ingen läkarvård. Många 
människor dör i onödan. Min mamma och min bror dog i onö-
dan. Min mor dog när jag var liten och min bror dog 2002. Det 
finns ingen läkarvård, och om så hade funnits, hade min bror 
inte haft råd att köpa medicin.”

Bernt Johansson som verkar i Swe-Tan berättade på ett 
möte hos Föreningen Fjärde Världen den 22 maj om 
verksamheten till stöd för massajerna. Organisationen 
Swe-Tans mål och delmål är att i Lokii-området, på Mas-
sajstäppen i nordvästra Tanzania nära Kilimanjaro, finan-
siera uppfö-randet och utrustningen av ett mindre sjukhus 
med personalbostäder. Sjukhuset ska betjäna en befolkn-
ing på cirka 15 000 invånare och bemannas av två läkare 
och sex sjuksköterskor. Det ska ha cirka 10 bäddar för 
inlagda patienter. Verksamheten skall främst avse primär- 
och förlossningsvård. En önskan är att samla in 20 000 
kr i månaden från privatpersoner till och med 2010. Alla 

bidrag går oavkortat 
till sjukhusprojektet 
i Lokii i Tanzania! 
Eventuella omkost-
nader för insam-
ling med mera står 
styrelsens ledamöter 
och andra sponso-
rer för personligen. 
Du kan hjälpa till! 
Sätt regelbundet in 
valfritt belopp på Swe-Tans insamlingsstiftelses bankgi-
rokonto 5563-7656.

Inbetalningskort? Mejla din bostadsadress till info@
swetan.se eller sänd den med posten så skickas inbetal-
ningskort. Adress: Swe-Tan, Box 32, 129 21 Hägersten. 
Kontakt med Swe-Tan? Mejla till info@swetan.se eller 
ring ordföranden Pierre Brandt tel: 070-537 08 81.                          

Postgiro: 480 33 73-2
E-post: afarsolidarity@yahoo.se  eller 

Hamad.Issa@uppsala.se

Afarvänner i Sverige
Hamad Yacin Issa – tel: 018-727 00 00

Är en humanitär organisation vars främsta mål är att sprida 
kunskap om afarfolket på Afrikas Horn – Djibouti, Eritrea 
och Etiopien – och deras situation, men också att starta 
och vara med i genomförandet av olika biståndsprojekt för 
att konkret förbättra afarernas levnadsstandard. Organisa-
tionen stöder program som hjälper afarerna bekämpa anal-
fabetism, dåliga seder som kvinnlig könsstympning m.m.

MassajstäppenEtt sjukhus till
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