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Shanti är en envis ensamförsörjare
Shanti Maya Chepang (45) är änka och tar ensam
hand om åtta barn. Hon äger ingen jord, utan
bor med sin familj i utkanten av Chitwan
nationalpark i Nepal. Vardagen där är svår.
-

Vilda djur, som t.ex. elefanter, attackerar
området där vi bor och förstör våra
skördar. Flera bybor har flyttat bort på
grund av detta. Bara några av männen är
kvar. På grund av de vilda djuren sover vi
inte hemma, utan vi sover uppe på en
brant i djungeln utanför byn.

Situationen för Shanti Mayas familj har dock
blivit bättre sedan hon fick ett identitetsbevis,
som hon tack vare Finska Missionssällskapets
hjälp fick för ett halvt år sen. I Nepal lever
uppskattningsvis 5 miljoner människor utan
identitetsbevis. På grund av diskriminering och fattigdom är det många som inte vet att de har rätt
till identitetsbevis. Utan papper är det svårt att få tillgång till samhällets bastjänster.
-

Efter att jag fått ett identitetsbevis har jag kunnat öppna ett bankkonto. Jag har också fått
det statliga stöd som änkor är berättigade till. Tack vare det har jag lättare att försörja min
familj, berättar Shanti Maya. Hon har nu kunnat betala bort sina skulder till matbutiken och
köpa mat.

Nästa steg är att skaffa identitetsbevis åt barnen.

-

Jag hoppas mina barn kan få utbildning och en bestående plats att bo på, så de inte
behöver bekymra sig hela tiden. Då kan de få ett bra liv.

Finska Missionssällskapet stöder jordlösa, fattiga och diskriminerade folkgrupper i det
tropiska Terai i södra Nepal. Arbetet gör tillsammans med organisationen Samari Utthan
Sewa (SUS). Arbetet går ut på att förbättra utbildningen, hälsovården, utkomst‐
möjligheterna och tillgången på mat. Invånarna får också utbildning om vilka rättigheter de
har, man hjälper dem att skaffa identitetsbevis och bekämpar kastdiskrimineringen.

