Pingstkyrkan Västra Frölunda samarbetar med Lemeraförsamligen i östra KongoKinshasa i VAS projektet, som stöder kvinnor och barn som utsatts för sexuellt
våld. Vårt samarbete började i liten skala 2012, men behoven visade sig vara
stora. Många kvinnor och unga flickor sökte hjälp allt eftersom de vågade
avslöja vad de varit med om.
Kongos stora rikedom på s.k. konfliktmineraler har till följd att ett krig råder mellan
aktörer som slåss om att utvinna mineraler. Multinationella företag frågar sällan
efter hur de åtråvärda mineralerna utvinns. Sexuellt våld och brutalitet är ett led i
att splittra familjer och därmed förstöra samhällsstrukturen. Människorna flyr och
lämnar områden som sedan exploateras. Barn tvingas arbeta i gruvor och
kvinnor våldtages, inte sällan dödas de män som gör motstånd eller försöker fly.
VAS-projektet har hittills kunnat hjälpa över 800 kvinnor och deras barn. De flesta
har fått hjälp att återförenas med släkten, trots att en kvinna som våldtagits ofta
blivit utstött ur sin familj, då hon anses vara "oren". De som inte har några
anhöriga får hjälp med boende i närområdet. Församlingen i Lemera har lagt

ner mycket tid på att undervisa om att det är förövarna och inte kvinnan som
ska bestraffas.
Sjukhuset erbjuder medicinsk vård, psykologstöd och juridisk hjälp (att anmäla
förövaren). F.n. ingår 148 kvinnor (+ 500 barn) i projektet.

Vad gör VAS- projektet för skillnad för kvinnorna?
Svaret man får om man frågar kvinnorna själva är: "VAS projektet har gett oss
livet och människovärdet tillbaka. Vi var övertygade att vi och våra barn skulle
dö när vi fick fly för våra liv och bodde ute i vildmarken. Vi hörde rykten om att
det fanns hjälp här att få och vi har verkligen blivit väl mottagna. Vi har fått hjälp
till både ande, kropp och själ: Sjukvård, psykologhjälp, bostad, juridisk hjälp och
ett fantastiskt bemötande av församlingen som välkomnat oss in i sin
gemenskap."
Man blir glad av att möta kvinnornas blick idag! De är frimodiga, glada och visar
en värdighet och trygghet. De är lyckliga att barnen får gå i skolan och de får
själva också utbildning. De som inte gått i skola får lära sig läsa, räkna, sy, baka
och tillverka korgar m.m.
Det pågår också rehabilitering där man får lära sig att starta ett eget litet
företag, det kan vara affärsverksamhet i liten skala, uppfödning av småboskap,
biodling, eller sömnad. I samarbete med Mölndal Pingst och
Barnmissionen/Devent startas våren -22 ett kooperativ med möjlighet till
microkreditlån för kvinnorna. (På sikt hoppas vi att flera personer i Lemera kan
komma med i kooperativet.)
Vårt bistånd till VAS- projektet håller på att trappas ner och målet är att
kvinnorna ska bli självförsörjande. Men vår gemenskap med Pingstkyrkan i
Lemera kommer att fortsätta i andra former och vi kommer att följa "våra" VASkvinnor och deras barn på olika sätt. De femhundra barnen måste få fortsätta
skolan, och vi hoppas kunna stödja deras skolgång om inte kvinnornas egna
"företag" går med tillräcklig vinst i början.

Lemera Pingstförsamling (CEPAC Lemera) har 4200 medlemmar i den lokala
kyrkan, dessutom många s.k. ”utposter”. Det går nästan 5000 barn i
söndagsskolan. Över 800 änkor får stöd av kyrkan. Utöver VAS- projektet bedriver
församlingen följande verksamheter:
Sjukhus: 120 bäddar, Poliklinik med upp till 100 besök per dag. Här praktiserar
läkar- och sjuksköterskestudenter (Läkarmissionen och PMU ger visst årligt stöd)
Sjuksköterskeskola: Institut Technique médical Lemera
Förskolor, primärskolor, sekundärskola
Bibelskola: 4-årig
Kvinnoskola: Foyer Social, alfabetisering, sömnad, korgtillverkning

