Vi GRATULERER Denis Mukwege med Nobels fredspris!
Den kongolesiske legen Denis Mukwege som leder Panzi Hospital har i en årrekke vært en sterk talsmann for kongolesiske
kvinner som er ofre for den brutale krigen i DR Kongo. Bistandsorganisasjonen JOIN good forces med base i Kristiansand
har i flere år samarbeidet med Dr. Mukwege. Blant annet har JOIN utdannet flere leger ved Panzi Hospital, med støtte fra
UD. Disse arbeider nå ved fistulaavdelingen på Panzi Hospital og ved Kyeshero Hospital i Goma – begge er bygd av JOIN
med støtte fra henholdsvis DFID og norsk UD.
Viktige aktører i dette arbeidet er også feltarbeiderne som sørger for at ofrene i denne krigen kommer til sykehuset og får
medisinsk hjelp. I Nord Kivu ledes et stort nettverk av slike feltarbeidere av Mama Jeanne og Mama Jeanette. Disse har satt egen
sikkerhet i fare ved å krysse frontlinjene for å hjelpe kvinner og barn som er utsatt for brutale overgrep under krigen i Øst-Kongo.
Begge to ble nominert til Nobels fredspris i år.

- Vi i JOIN er stolte og ydmyke over at vi i mange år har fått mulighet til å støtte og samarbeide med Denis Mukwege.
Dette er en mann som skaper fred på grasrotplan og som utsetter seg selv for stor fare i sin tjeneste for å lindre nød. Som en sterk
talsmann har han gjort verden oppmerksom på den enorme urett som rammer kongolesiske kvinner, sier daglig leder Fred Håberg i
JOIN good forces.

- Mitt ønske er at mennesker over hele verden skal få høre vår stemme og at de kommer oss i møte for å hjelpe oss.
Dette sier kongolesiske Jeanne Nakatche Banyere, som nå opplever å blitt hørt. Sammen med Jeannette Kahindu Bindu og Dr.
Denis Mukwege har disse stått på i sin utrettelige kamp for å hjelpe krigsskadde kvinner og barn i Øst-Kongo. De to heltemodige
kvinnene er bekymret for framtiden for de mange kongolesiske kvinnene som er ofre for en ufattelige brutalitet.

- Vi spør oss hva slags framtid de har, enkene og de foreldreløse barna, og hvordan vi skal hjelpe dem. Vi kongolesiske kvinner
lider. Det vi ønsker er fred, og vår bønn er at det internasjonale samfunnet skal hjelpe oss , har Jeanette Kahindu Bindu tidligere
uttalt.
Brutal og langvarig krig
Den 20 år lange borgerkrigen i Øst-Kongo regnes for å være den mest dødelige siden 2. verdenskrig, med mer enn 5 millioner
mennesker døde. Mange av disse er kvinner og barn. Over 2,9 millioner er flyktninger i eget land. Titusenvis av kvinner og barn har
også fått sine liv ødelagt gjennom brutale krigsvoldtekter. Mange av disse er hjulpet tilbake til livet gjennom arbeidet til Denis
Mukwege.

- Siden JOIN startet arbeid i DR Kongo har vi hjulpet mer enn 30 000 voldtatte kvinner og barn med livreddende hjelp, medisinsk

støtte og hjelp til å leve livet videre. Dette har vært mulig gjennom den fantastiske innsatsen til lokale samarbeidspartnere og
deres nettverk. Det er de som risikerer sine egne liv ved å krysse frontlinjer for å nå fram til ofrene, sier Håberg.
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