
HELSELAG til Nepal nå !
Det er opprør i Nepal. Opprøret har hatt stor framgang. MEN. Fattigfolket 
på landsbygda blør. I år reiser Tromsø-kirurgen Hans Husum med et helse-
lag til Nepal for å hjelpe folk å berge liv og lemmer.

Vi trenger 100 000,- kroner
til læremidler, medisiner og kirurgisk utstyr for å få det første og andre 
teamet på plass.
Helselaget tar med utstyret i bagasjen, medisinene kjøpes på det lokale 
markedet – ikke ei krone forsvinner i bistandsbyråkrati.

 

 

Et spørsmål om menneskerettigheter
Folket gjør opprør mot et Kathmanduregime og en føydal hær som hører 
hjemme på historisk museum. Og mot godseiervelde og landløshet på 
landsbygda.

Mot et regime som har latt skolene stå tomme og helsevesenet forvitre.
Opprøret i Nepal er en kamp for demokratiske og sosiale rettigheter.
Fattigbøndene og vanlige folk i by og land kjemper for rettigheter og 
forhold som vi i Norge tar for gitt.

USA: hold henda unna Nepal!
USA og andre utenlandske makter prøver å hindre gjennomføringen av 
avtalene som regjeringen og Folkets Frigjøringshær har inngått om å  
innføre en midlertidig regjering, midlertidig lovgivende forsmaling og en 
midlertidig grunnlov som forberedelser til et valg av representanter fra alle 
deler av folket til en grunnlovgivende forsamling som skal vedta en ny og 
demokratisk grunnlov. Vi i Norge må kreve at Nepal får ordne opp i sine  
indre forhold uten innblanding fra stormaktene.

Landsbygda blør
Rettigheter som du nektes, må du ta.
Det er ingen rettigheter uten makt.

Til tross for våpenhvilen og de omfattende forhandlingene er altså  
situasjonen fortsatt svært usikker og det går fortsatt over 24 000 mennesker 
per lege i Nepal (I Norge går det under 250 mennesker per lege). Det vil si 
at de aller fleste barnefødsler skjer utenfor sykehus og at enkle skader og 
infeksjoner fører til unødige tap av liv og lemmer.

****

Derfor sender vi Helselag til Nepal nå.

KONTAKT HELSELAGET OG BLI FAST BIDRAGSYTER!
eller gi et bidrag nå slik at vi får sendt av gårde det første helselaget  i november.

Konto for penger som går UAVKORTET til å finansiere helselag: 

60450915745
Helselag til Nepal, c/o Johan Petter Andresen,
Markveien 18, 0554 Oslo. Tlf: 46664118, jpandres@broadpark.no
Hans Husum kan kontaktes på: hhusum@c2i.net
http://www.helselagtilnepal.no


