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Healing lives
Det är drygt ett halvår sedan Dr Catherine Hamlin gick ur tiden. Hon saknas på sjukhuset i Addis där hon bodde
allt sedan det byggdes under tidigt 1970-tal men det angelägna arbetet att operera förlossningsskadade kvinnor och
att bygga ut mödravården fortsätter så klart och inte bara i huvudstaden. Den varma medmänsklighet som präglade
dr Catherines livsverk kommer även i fortsättningen att inspirera de som arbetar vidare med att hjälpa mycket utsatta
kvinnor. Vi hoppas på fortsatt stöd till verksamheten, allt ifrån det viktiga förebyggande arbetet, till själva sjukhusvården och de efterföljande insatserna för att hjälpa patienterna tillbaka till en fungerande vardag.
Det är ganska många år sedan historien om hur Dr Catherine och Reginald Hamlin byggde sitt sjukhus i Addis Abeba berättades i bokform. Vi har The hospital by the river från 2001 och Catherine’s gift ett par år senare. Nu finns en ny bok att se fram
emot! Så här presenteras den:

Healing lives av Sue Williams
Två otroliga kvinnor, en djup vänskap och ett gemensamt uppdrag att rädda liv bland några av
världens fattigaste och mest utsatta kvinnor. 1962, tre år efter läkarna Catherine och Reg Hamlins ankomst till Etiopien, sökte en ung flicka från en avlägsen bergsby, Mamitu Gashe, deras
hjälp. Hon var nära döden, svårt skadad från en förlossning då hon förlorade sitt barn. Hon hade
gifts bort bara fjorton år gammal med en man hon aldrig hade träffat. Fistula sjukhuset räddade
henne och Mamitu kom att arbeta resten av sitt liv bredvid Dr Catherine. Under dennes vägledning gick Mamitu från att moppa golv och trösta sina medpatienter till att bli en hyllad fistula
kirurg, trots att hon tidigare aldrig fått en enda dags skolning. Boken berättar om vänskap och
ett samarbete som förändrat livet för tusentals av de fattigaste kvinnorna på jorden.
Boken kommer ut i oktober och kan beställas på
hamlin.org.au

Bilder som sammanfattar
Dr Catherines gärning
När Asrebab kom till sjukhuset vägde hon 22 kg. I flera år hade hon legat
sjuk långt ute på landsbygden efter sin
förlossning med förhoppning om att hennes urinläckage skulle gå över. Så fick hon
höra talas om ett sjukhus där hjälp fanns
att få. Till höger Asrebab idag.

Styrelsen för Stiftelsen Fistulasjukhuset
Styrelsen består av representanter för de flesta av de politiska partiernas kvinnoförbund och Miljöpartiet, samt tre fristående kvinnoorganisationer, Fredrika Bremer förbundet, Hem och Samhälle och Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Denna speciella konstruktion har sitt ursprung i
en tidigare SIDA instans, Kvinnorådet för Internationellt Bistånd (KIB) som gjorde en studieresa till afrikanska länder 1984. De imponerades
storligen av makarna Hamlins kamp för sitt sjukhus och vid hemkomsten beslöt man att göra något för att stötta dem. Fyra år senare hade
stiftelsen bildats.
Stiftelsen höll ett årsmöte på webben i början av september och så här ser den nyvalda styrelsen ut. Kerstin Engle, vår ordförande under flera
år, stod inte till förfogande för återval. Hon tackades för sin värdefulla insats, inte bara för åren som ordförande utan för alla de år hon deltagit
i styrelsens arbete. Tack också till Nina Wahlin som också lämnade styrelsen. Vi välkomnar särskilt

Monica Green
-Tack för förtroendet att bli ny ordförande för denna viktiga stiftelse. Här har
ni en före detta gymnasielärare från Skövde som representerar S-kvinnorna. Jag
har nyligen slutat som riksdagsledamot efter 24 år då har jag fått kunskap om
ekonomi, kommunikation, jämställdhet, offentlig upphandling, sexköpslagen,
samtyckeslagen mm. När jag anlitas som talare handlar det ofta om ledarskap,
genusperspektiv i budgetarbetet, jämställdhet i Sverige och i resten av världen. Före detta ordförande för UN Women Sverige.

Anita Lilja-Stenholm
- Jag har varit representant för Fredrika Bremer förbundet sedan jag valdes in i Fistulastiftelsens styrelse 2009, ett oförglömligt år då Catherine
Hamlin tilldelades ”The Right Livelihood Award. Det är en stor förmån
att få arbeta för kvinnors rättighet att föda fram ett nytt liv under säkra
förhållanden och att få bidra till att uppfylla Dr Catherines vision – ”A
midwife for every woman in Ethiopia”.

Ianthe Holmberg
Ordförande för Svenska Kvinnors Vänsterförbund. - Fistulasjukhuset har varit
ett engagemang för SKV i över 30 år. Sjukhuset har utvecklats otroligt under
dessa år, inte minst genom filialer på olika håll i landet och etableringen av barnmorskeutbildningen. Jag har, liksom Anita, varit styrelsemedlem sedan 2009.
Jag bodde i Etiopien i ett och ett halvt år i början på sextiotalet, en oförglömlig
erfarenhet.

GE EN GÅVA TILL CATHERINE HAMLINS MINNE!
Plusgiro: 90 02 96-5, Bankgiro: 900-2965, Swish: 123-90 02 965
Vi i styrelsen kommer gärna och berättar om Fistulasjukhusets verksamhet i Etiopien, visar
bilder och film. Kontakt: monica@greenkontakten.se.
Vi rekommenderar ett besök på www fistulasjukhuset.org. Här finns mycket information med bilder att hämta.
Det framgångsrika arbetet som bedrivs genom Fistulasjukhuset är helt beroende av gåvor.
Vi hoppas på ett bidrag från dig.
Vi finns också på Faceebook, twitter och Instagram www.instagram.com/fistulasjukhuset.

Siw Wahrholm
Ordförande i Hem och Samhälle, dessutom aktiv inom svenska kyrkan och
Röda korset i Tranås där hon bor. Siw är utbildad sjuksköterska. - Att förhindra
förlossningsskador innebär att förhindra mödradödlighet, säger Siw. Inte minst
därför är jag glad för att vara en del i Fistulastiftelsens arbete.

Bonnie Bernström
- Jag representerar Liberala kvinnor i styrelsen. Jag
bor på Södermalm i Stockholm. Jag har arbetat för
jämställdhet sedan jag var 16 år vilket är väldigt länge
sedan. Politiken fördjupade och breddade mitt arbete. Efter riksdagen arbetade jag i många år i flera utvecklingsländer med kvinnors rättigheter. Att få föda
tryggt och säkert borde vara en självklarhet för varje
kvinna.

Jennie Englund
33 år, bor i Gävle och representerar Miljöpartiet de Gröna. – Jag jobbar på socialtjänsten med utredningar av barn. Jag har varit i Etiopien vid flera tillfällen, för
att besöka sjukhuset men också för att min sambo är född och uppvuxen där. Är
sekreterare i styrelsen.

Ewa-Marie Ås
Jag representerar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. Det här är min andra period i
styrelsen, där jag främst arbetar med nyhetsbrev och information. Jag har besökt sjukhuset
och sett hur hjälp som kvinnorna får inte bara
påverkar deras liv i positiv riktning utan ofta
hela samhället de lever i. En frisk mamma är en
förutsättning för en välmående familj och att
barnen ska få en trygg uppväxt.

Marie Oudin
Hej, Jag bor i Kristinehamn där jag är
kommunstyrelsens ordförande, sitter även i styrelsen för Moderatkvinnorna centralt. Jag deltar just nu i ett internationellt ledarskapsprogram för kvinnliga top�politiker via bl. a SKR. Det är intressant att se jämställdhetsarbetet i andra länder,
hur kvinnor får kämpa för att ta plats i politiken. Det ska bli spännande att få vara
med i fistula styrelsen och lära mig mer om dessa frågor.
Centerkvinnornas representant presenteras senare.

Gärna fler mailadresser från läsare som får Nyhetsbrevet med posten!

Stiftelsen Fistulasjukhuset
c/o Riksförb. Hem och Samhälle
Alsnögatan 7,
116 41 Stockholm

