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IW doktorn - rapport hösten 2020 till februari 2021 
 

Från generalsekreteraren Karin Håkansson, Rotary Doctors, kan man läsa i IW-Nytt nr 1 

2021, om ett projektet ”Kvinnors rätt till hälsa”. Valda delar av rapporten se nedan. 

VI MÅSTE FORTSÄTTA KAMPEN MOT KVINNLIG KÖNSSTYMPNING 

”IW-Nytt har på olika sätt uppmärksammat den viktiga kampen mot kvinnlig könsstympning. 
Den vedervärdiga könsstympningen av små flickor är också en mycket viktig fråga för vårt 
Garissa-projekt, liksom för IW-doktorn/ Rotary Doctors. Karin Håkansson berättar här om 
aktuella Rotary Doctors-projekt i nordvästra Kenya. Även om Rotary Doctors sett en viss 
förbättring av läget krävs det fortsatta insatser för att slå vakt om kvinnors rätt till hälsa – 
och sin egen kropp. 

Till och med mars 2020 genomförde kvinno- och mansgrupperna möten och skolbesök för 
att sprida information i samhället, men med Corona stängdes dessa möjligheter och 
könsstympning har varit i centrum av projektet, men också information om vikten av 
mödravårdskontroller och preventivmedelsråd.  Även om Rotary Doctors sett en viss 
förbättring av läget krävs det fortsatta insatser för att slå vakt om kvinnors rätt till hälsa – 
och sin egen kropp.” 

Förslag från Rotary Doctors styrelse, RDS. 

I dessa Coronatider avråder UD från icke nödvändiga resor, där inkluderas även arbetsresor, 

till länder utanför Europa och denna avrådan gäller nu fram till 15 april. UD kan komma att 

ändra dessa beslut med kort varsel. 

För hösten 2021 genomförs ingen planering för resor till Kenya men det hålls öppet för att 

vissa uppdrag ska kunna genomföras. Rotary Doctors styrelse bestämmer datum för 

perioderna för 2022 och sätter upp läkare som tidigare anmält intresse. 

Då insatserna i Kenya har ändat inriktning till att undervisa och handleda personal på ort 

och ställe kom det upp på senaste styrelsemötet att vi skulle göra ett pilotprojekt med en 

digital undervisning ” Telemedicin - ämne Covid -19”  

IW gåvor går för närvarande till ”Barn- och Mödravård” se artikel på hemsidan under        

hjälpprojektet IW-doktorn ”Corona information från Rotary Doctors med bilder”.                      

Glöm inte att sätta in gåvor till IW-doktorn så att vårt hjälpprojekt får medel till att hjälpa!!!         
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