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Annan Information
För närvarande får de i genomsnitt 10 kvinnor per dag och 30% av dessa kvinnor. Var noga
med att inkludera ditt namn och ditt land. Ofta blir de smittade med aids och kommer att
sprida sjukdomen. Denna vackra byggnad är den perfekta destinationen. Hädanefter skulle alla
hans operationer ske genom laparoskopi, vilket gjorde honom många fiender,
motståndskraftiga mot detta nya driftläge. Enligt vittnesmål från föräldrar och invånare gick
förövarna hemligt hemma på natten, kidnappade tjejerna, tog dem in i busken för att våldta
dem och övergav dem för att senare hittas med allvarliga genitala skador.
Han fortsatte vidare studier i Angers, Frankrike, och inrättade 1989 en obstetrik och

gynekologi tjänst i Lemera. Mina damer och herrar, kvinnor i Afrika bär familjen och
ekonomin på sina axlar. Att inte få dem till rätta har bävat effekten av att institutionalisera
våldtäkt som vanligt förekommande. Otrohet, missbruk och en tragisk olycka testar parets
engagemang när Jesse kämpar för att hålla Stacy och deras äktenskap levande. Du har barn
som inte accepterar sina föräldrar, föräldrar som inte accepterar sina barn "och så vidare.
"Kvinnor har våldats av barn lika unga som sina egna barn. Dessa obstetriska fistlar är
resultatet av onormal riva under födseln. Dokumentärfotografi är ett viktigt verktyg för att
kommunicera en orättvisa, ett socialt problem eller andra aktuella problem. Charlize var också
hedrad på TIME 100-listan, hedrad av Blake Mycoskie, grundare av Toms Shoes, ett
varumärke som är känt för att donera ett par skor när man köper en. Många kongolesiska
läkare och advokater överger Kongo så fort de får möjlighet att gå utanför landet, men inte
Mukwege, han har stått sin mark. Jag berättar sedan en annan historia till honom, även om
intervjuaren, inte intervjuaren, ska prata. På några minuter ser jag dem gå från brutna, stumma
kvinnor till vild, skrattar, grymma varelser.
Det är tidigt på morgonen, och sjukhusgården har förvandlats till en tillfällig kyrka. Vi kom
tillsammans och började prata om det och få gruppsupport för överlevande eftersom de hade
ett gemensamt problem. Nigerias val i mars har blivit mycket berömd som demokratisk,
medan de föregående fyra nationella valen ofta var ganska bristfälliga. Jag beundrar dig, Ms
Linor Abargil, för ditt engagemang och önskar uttrycka min mest uppriktiga tacksamhet för
din outtröttliga förespråkning för att uppmuntra andra överlevande av våldtäkt att tala ut. Över
hela linjen tycks tyska kansler Angela Merkel vara favorit, för sitt ledarskap i samband med
den europeiska flyktingkrisen och öppnar Tysklands gränser till cirka 1 miljon flyktingar och
invandrare i slutet av detta år. På toppen av prevalensen av våldtäkt med extremt våld, är det
brist på obstetrisk vård. Innan hon sa, några barn våldtogs tillsammans med sina mammor,
eller efter att de hade fångats i korset. Kvällen kommer att uppmärksamma inspirerande
historier som lyfter fram motståndskraften hos kvinnor som arbetar för att återuppbygga sina
liv i konfliktpåverkade regioner.
Filmen fångar Mukweges exceptionella uppdrag och ser på effekterna av sitt arbete på familj
och vänner. Då går vi vidare till nästa steg, som kan bestå av en operation eller bara vård.
Under de kommande två åren skulle jag arbeta som barnmorska och min man som läkare.
Medan vi tittar översätter Mukwege: "Hon lär sig att göra karate, så hon kan skydda mig" - hon
vill göra för honom vad han har gjort för henne. Demokrati bör främja insyn och ansvarighet,
och detta goda styrelseformer bör stärka det folkliga stödet till demokrati. Dr Mukwege
tilldelades det eftertraktade Sacharovpriset, för hans arbete att rädda tusentals offer för
våldtäkt av soldater och militer under konflikten. 1998 grundade han Panzi-sjukhuset i
Bukavu, i krigshärna regionen i Demokratiska republiken Kongo, som ger vård till
överlevande av våldtäkt och de med andra allvarliga gynekologiska problem. Reintegration
Jag träffade en 13-årig tjej som blev bortförd av 3 soldater och våldtagit i skogen. Jag
kämpade hårt med honom det pågick länge. Men när patienterna strömmade in insåg
Mukwege att han hade felaktigt beräknat förhållandena i området.
Beväpnade grupper, som arbetar utan ansvar, använder våldtäkt och mord för att skrämma
civila. Det stjäl en kvinnas egenvärde och hennes fysiska och psykiska hälsa. Hälsoexperter
fruktar att det inom några år kommer att bli en explosion av aids i Kongo. Männen övergav
snart bilen, enligt Physicians for Human. En rapport från 2011 offentliggjordes i den
amerikanska folkhälsoorganisationen att 1,152 kvinnor våldtogs varje dag i DRC under en
tolvmånadersperiod mellan 2006 och 2007. Mukwege föddes 1955, den tredje av nio barn.

Och det här är vad jag vet om kvinnornas styrka. Sedan starten har Dr. Mukwege och hans
kollegor på Panzi-sjukhuset behandlat över 40 000 våldtäktsöverlevande. Utövare tar dem för
hand, en efter en, uppmanar dem att gå med i sången. Intervjuernas inriktning har alltid varit
på liv under talibanerna, varför hon kände att hon var tvungen att stå upp för kvinnlig
utbildning och att bli offer för en sådan brutal attack. Gynekologen informerar och förklarar
att fisteln kan repareras genom operation. Förebyggande profylax för HIV och sexuellt
överförbara sjukdomar ges för kvinnor som anländer inom 72 timmar, vilket är cirka 10% av
patienterna och läkande vård ges för de som anländer mer än 72 timmar efter det sexuella
våldshändelsen. Mina fingrar brinner från användningen av pekskärmen, min syne är
ansträngd, min ryggrad ändras långsamt för att rymma min överhuggade poring. För det tredje
var inte bara kvinnorna våldtagna, men deras vaginer var förnedrade med pistoler och pinnar.
Bra citat från Vita Husets befälhavare: kommer Donald Trump att gå med dem. Låt oss veta
om du har förslag på att förbättra den här artikeln.
Min egen mamma som barn och min mormor när jag var tonåring. Bokmärket PANZI, filmen
designad av Emmanuelle Dorot Serigraphy numrerad och undertecknad av Philippe Geluck
(begränsad utgåva 150 exp). Flera gånger när jag tittade på den här filmen var jag tvungen att
vrida huvudet bort. Jorden är enormt riklig, men nästan en tredjedel av befolkningen svälter. I
krigets våld inträffade hemska grymheter, ett ämne som vi fokuserade på Global Challengeseminariet den 17 oktober. Mukwege har hjälpt medicinsk hjälp över 40 000 sexuellt
missbrukade kvinnor i sexton års yrkesutövning. Den mest framstående gruppen kvinnor Jag
är stolt över att ringa mina kollegor skapar en musikvideo om ljus och styrka, med tjejer om
tjejer. Trots alla hemska saker som har hänt med dem, hittade de kvinnor jag träffade på ditt
sjukhus något sätt att gå vidare. Tidigare arbetade Esther i 15 år i krigsdrabbade länder i
Afrika, Mellanöstern och Latinamerika, utveckla och genomföra könsbaserade förebyggande
och förebyggande projekt för våld. Affischer som bär hans ansikte smyckar varje vägg och
korridor; en inapt iconografi för en man som önskar att strålkastaren inte var på honom utan
de kvinnor han behandlar.
Vid hans återkomst till Bukavu fanns folkmassorna vägna för att hälsa honom i 20 mil mellan
flygplatsen och sjukhuset. Det är en succé att stödmottagarna integreras tillbaka i sina familjer
och samhällen, som de som är grupperade i bybesparingar eller kredit solidaritetsgrupper, som
är mönster för entreprenörskap och ömsesidigt skydd. Senast av sina föräldrar att bo i
Storbritannien som ett litet barn, går hon nu tillbaka till Kongo - 20 år senare - för att träffa
dem för första gången. Det verkar dock som att en av mördarnas scanningar har blivit blandad
i fel sats. Lifeworld-ledd sjukvård är mer än patientledad vård: en existentiell syn på
välbefinnande. Val sker inte helt enkelt, men de är fria och demokratiska: de sker i samband
med frihet för församling och tal. frånvarande tvång, korruption och våld. Trots ett fredsavtal
från 2003 och det senaste valet fortsätter väpnade grupper att terrorisera den östra halvan av
landet.
Vi sa att vi skulle skriva en bok där vi frågar varandra om dessa och andra frågor, hur den
enda kampen som är värt är den humanitära striden som förenar oss, liksom reflektioner över
all denna barbaritet. Dr Mukwege är också på den rådgivande kommittén för den
internationella kampanjen för att stoppa våldtäkt och könsvåld i konflikt. Hela kvinnornas
städer kommer, dussintals kramar varandra, tystas och bundna av trauma grepp. Den stigma
som är kopplad till våldtäkt kan låta dem uteslutas och ensamma, inte längre välkomna i sina
egna hem. Och så hjälper Dr. Mukwege dem att bygga nya liv genom att erbjuda dem
utbildning som en väg till självförtroende. Djupt i östra delen av landet, där kriget började

efter det rwandiska folkmordet, ger en kirurg på ett litet och underfinansierat sjukhus kvinnor
och barn en anledning till hopp. "År 1999 grundade Dr Denis Mukwege Panzi Hospital, i
Bukavu, huvudstaden i Sydkivu-provinsen, att tillhandahålla vård och stöd till våldtäktsoffer".
Valet var inte bara i stor utsträckning bojkott, men led stora oro och våld, särskilt i
huvudstaden.
Tidigare soldater eller militärer, ofta offer för våld själva, fortsätter att använda våld, särskilt i
avsaknad av psykologiska och återintegreringsprogram. Mukwege slängde sig till marken och
missade smidigt att bli skott. Det finns gott om skurkar i DRC, och den kongolesiska
regeringen är inte utan synd. Hur håller du din sanity dag efter dag, ansikte mot ansikte med
detta ont? ". Och mycket mer. Så DRC är väl värt ansträngningen. Alla började göra det, även
de som tidigare utförde gastric bypasses, eftersom det inte fanns någon sjuklighet. Det var
väldigt svårt. Jag drev på henne, och vi lyckades reparera fisteln, och hon blev kontinent.
Sedan tog jag tillfället i akt för att utbilda människor runt mig, när de ville prata om dåliga
saker. Efter att ha läst medicin i Burundi återvände Mukwege till Kongo och arbetade på ett
sjukhus i byn Lemera. Min ex-fru, som är anestesist och ursprungligen från Kongo, går också
ibland med i laget. När hon flydde från slaktet, säger hon, hon såg ett spädbarn som låg på
marken bredvid sina slagna föräldrar.

