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Bombali Health Development – räddar barn i Sierra Leone
Sierra Leone är ett av
världens fattigaste länder,
drabbat av både in
bördeskrig och på senare
tid ebolaepidemi. Barna
dödligheten är hög, bland
annat på grund av brist
på pengar till sjukvård.
Läkare Lars Seligman
från Göteborg reser ner
och arbetar ideellt på en
barnavdelning på sjuk
huset i byn Kamakwie i
norra delen av landet.

NÄR VI TRÄFFADE Lars i slutet av

oktober, var det bara tre dagar
kvar innan hans sjätte resa ner
till Sierra Leone då han stannar
sex veckor. Det mesta var redan packat, en mindre resväska
för lite kläder (det behövs inte
mycket alls menar han), men
mestadels läkemedel, överbliven sjukvårdsmaterial, katetrar,
suturer, saxar och tänger för
operationer och mediciner som
inte går att få tag på, på plats.
Till och med en stor kartong
med läsglasögon fanns med. Allt
är gåvor från privatpersoner och
andra läkarkollegor, samt den
fantastiska organisationen Human Bridge. Mycket är sådant
som annars skulle ha slängts
men som nu kommer till enormt
stor nytta någon annanstans.
–  
Sierra Leone är tyvärr ett
ganska korrupt land och det är
svårt att få pengar till sjukvården. Egentligen skall alla barn
under fem år ha gratis sjukvård
men det finns inte pengar till
det. Så vårt jobb med Bombali
Health Development är att försörja barnavdelningen på just
det här sjukhuset i Kamakwie
för att det ska kunna få gratis
vård upp till 12 år, berättar han.

Gothia Innebandy Cup och Pixbo Wallenstam IBK
ger turneringens 10 000 deltagare chansen att se
innebandy av högsta klass, när Pixbo Wallenstam
och FC Helsingborg möts i Partille Arena, 4 januari.

BILD: PRIVAT

På morgonen arbetar Lars Seligman på barnavdelningen på sjukhuset och efter lunch reser han runt i byarna och föreläser. Ofta föreläser Lars för de högsta ansvariga i byn och även för vuxna och föräldrar. “Man får alltid ett varmt välkomnande av människorna i Sierra Leone”, säger han.

» Vi glömmer bort att för
knappt 200 år sedan så var Sverige
där Sierra Leone är idag. Med stöd
och samarbete kommer de också bli
ett välmående land som har det
lika bra som vi «
Lars reser även runt i byarna
runt omkring i distriktet Bombali och föreläser. Många i området
kan varken läsa eller skriva, och
det är stor brist på kunskap om
hur man ska behandla om någon
blir sjuk, eller om man ska åka
in till sjukhuset. Man använder
också mycket örtmediciner, varav många är väldigt giftiga.
–  Det lönar sig inte att bara sitta
på sjukhuset och vänta på att patienter ska komma, utan de måste
förstå att de ska komma. Därför
reser jag runt och föreläser. Jag
försöker hinna med två byar om
dagen ungefär, säger Lars.
TROTS DET ELÄNDE som finns i

landet, vill Lars också verkligen
lyfta upp allt det positiva i landet. Sierra Leone är känt för att
ha det vänligaste folket i Väst

afrika, för dess lugn, värdighet
och generositet. Ett folk som
bara vill det samma som vi här
i Sverige, att deras barn ska få
vara friska och ha det bra.
–  
Det finns en sådan otrolig kraft och vilja hos dessa
människor. Det är så lätt att det
bara är de eländiga och negativa
bitarna som nämns. Vi får inte
glömma att världen faktiskt blir
en bättre plats hela tiden, det
är färre krig, barnadödligheten
har gått ner och sjukdomar utrotas bland annat, menar Lars.
Så fastän Sierra Leone är ett
av världens fattigaste länder,
bland annat på grund av det
långdragna inbördeskriget, och
av ebolaepidemin som skakade
landet för bara ett par år sedan,
så håller landet att sakta men
säkert återhämta sig. I byn och

området runt omkring där just
Lars jobbar är både fattigdom
och sjukligheten mycket hög.
Man har heller inte råd att söka
sjukvård vilket är en bidragande orsak till den väldigt höga
barndödligheten.
– Malaria är den absolut vanligaste orsaken till den höga
dödligheten. Och de barnen
som kommer in till oss är oftast väldigt dåliga då det är
långa transportsträckor med
usla vägar. Då hinner många
dö på vägen, det går väldigt
snabbt. Men de som vi lägger
in på avdelningen och får medicin, dropp och liknande skrivs
ut igen på en till två dagar.
50 000
kronor i månaden att driva hela
barnavdelningen där Lars verkar och det ideella jobb från organisationen räddar minst 300
barn per månad. Och det är en
låg siffra  –  den är antagligen
mycket högre.
–  Tio till tjugo barn om dagen,
det är så ofattbara siffror att det
är svårt att tro. Det kostar alltså
knappt 200 kronor att rädda ett
barns liv, i Sverige är det kanske
två, tre fikabesök eller så. Men
jag har aldrig gjort något så meningsfullt i hela mitt liv som detta. Det absolut mest välbetalda
DET KOSTAR UNGEFÄR

BILD: ANNA NELSON

Lars Seligman, 74 år gammal, kommer att fortsätta att resa till Sierra Leone och
hjälpa så länge hälsan tillåter. Här testar Lars att utrustningen fungerar innan han
för femte gången reser ner för att jobba på sjukhuset i sex veckor.

jobb någonsin. De leendena som
man får av de mammor och pappor vars barn just räddats  –  de
leendena säljer man inte för miljoner, menar Lars.
LARS HAR TIDIGARE jobbat som

geriatriker och även inom den
pallativa vården. Parallellt med
det har han även arbetat flera år
med hemlösa och för papperslösa inom Rosengrenska stiftelsen i Göteborg. Efter att han

FAKTA

SIERRA LEONE
 Sierra Leone har drygt 6,1

miljoner invånare
 Ca 8 000 innevånare i byn

Kamakwie
 I Sierra Leone tjänar många så

lite som ca 5 kronor om dagen
 I Sverige har vi 4,19 läkare på

tusen innevånare. I Sierra Leone
finns det 0,02 på samma mängd
innevånare.
 I Sverige har en läkare i

genomsnitt ansvar över ca 250
människor. I Sierra Leone har en
läkare ca 50 000 människor.
 Att behandla ett barn på 10 kg

med malariamedicin, kostar per
dygn i sprutor ca 11 kr.

pensionerade sig 2012, blev
han mer och mer passionerad
för sitt arbete utomlands.
Organisationen Bombali He
alth Developement. Organisationen startades av Lars själv tidigare i år, och drivs av en styrelse där
Centrumledare Marianne Sörling från Lerums kommun är vice
ordförande. Anna-Lena Holberg
ordförande i kommunstyrelsen
i Lerum sitter också med.
–  Jag känner Marianne sedan
tidigare och hon är en oerhört
driftig som person, och det är
precis sådana vi behöver. Det
är svårt att överleva på enbart
gåvor från privatpersoner så vi
ska försöka att få med företagarna också, och där har Marianne goda kontakter.
Bombali Health Development säljer också almanackor tillsammans med en annan organisation, som kostar 175 kronor
styck att köpa. Betalar man 225
kronor, som många gör, räddar
man ett barns liv. Mer än så
kostar det inte. Och vi är verkligen glada för allt vi får in, helst
skulle vi såklart vilja ha fler månadsgivare, men de vi redan har
är vi så otroligt tacksamma för.
Det finns inga summor som är
för små att skänka.
ANNA NELSON
anna.nelson@lokalpressen.eu

–  Det är otroligt häftigt att
få visa upp regionens bästa
innebandy för nästa generation
innebandyspelare, säger Pixbo
Wallenstams
klubbdirektör
Fredrik Edendahl.
Det har varit en tradition att
erbjuda våra deltagare möjligheten att se toppinnebandy
under Gothia Innebandy Cup
som spelas under trettondagshelgen, men de senaste åren har
svårigheten varit att få tillgång
till en tillräckligt stor arena.
Därför är såväl Gothia Innebandy Cup som Pixbo Wallenstam extra glada över att nu
kunna återuppta traditionen i
en nybyggd och hypermodern
arena som Partille Arena.
–  Vi är fantastiskt glada över
att vi får komma in i Partille
Arena och att det nu finns ytterligare en arena i regionen
som klarar den kapaciteten vi
har. Det känns roligt att kunna
erbjuda våra deltagare en möjlighet att se innebandy på den
absolut bästa nivån, samtidigt
som det är en bra möjlighet för
oss att samla våra deltagare så
de får mötas, säger Lena Rönnefors, turneringsledare för
Gothia Innebandy Cup.
SSL-matchen Pixbo Wallenstam och Helsingborg spelas
torsdagen 4 januari.
–  Vi vill ge nästa generations
innebandyspelare något att se
upp till, lära av och något som
kan ge dem ännu mer energi
för att en vacker dag själva få
spela i den rödvita dräkten.
Våra spelare älskar att visa
upp sig och träffa kidsen, att
stå kvar och prata med dem
efter matchen och skriva autografer. Vi vill möta publiken
och den här matchen är något
alla ser fram emot, säger Fredrik Edendahl, Pixbos klubbdirektör.
Publikrekordet i SSL, bortsett från SM-finalerna, är från
matchen Pixbo Wallenstam
och Linköping som spelades i
Scandinavium under Gothia
Innebandy Cup 2012 och avgjordes inför 10 111 åskådare.
–  Gothia Innebandy Cup är
en jätteplattform för oss att nå

ut. Att sprida Pixbo Wallenstam och sprida innebandyn.
Vi får visa upp vår produkt
som vi är enormt stolta över,
säger Fredrik Edendahl.
PIXBO WALLENSTAM INNEBANDY

Tel. 031-94 51 05 | landvetterbil.se

Han har fortfarande starka
minnen från sin absolut första resa utomlands som läkare.
Första gången var det i Kenya år
2000.
–  Min första resa var fruktansvärt jobbig, det var då under den
värsta AIDS-tiden då väldigt
många patienter dog, man hade
inget botemedel än. Så det tog
ett par år innan jag reste tillbaka... sen var jag i Tanzania en
gång därefter. Men det var en ren
slump att jag hamnade i Sierra
Leone. Jag träffade en kvinna här
i Sverige, som varit gift med en
sierraleonsk man, och hon undrade varför jag inte kom dit. Så
då blev det så, minns Lars.

Gothia Innebandy Cup-deltagarna
får se innebandy på högsta nivå

