
 
 

 

Inför Fredspristagaren Dr. Denis Mukweges Linköpingsbesök: 
-Hur ser läget ut i Kongo DRC och hur bistår olika 
organisationer? 
 

Se filmen “The man who mends women” och därefter panelsamtal med Rotary 
och MAF m fl som arbetar för fred i Kongo DRC och och att bistå Dr. Mukweges 
arbete. 
 

 
Inför Fredspristagaren (2018) Dr. Mukweges Linköpingsbesök i 
Cupolen måndagen den 21 oktober visas kortversionen av filmen om 
hans arbete med sexuellt våldsutsatta kvinnor i östra Kongo DRC: ”The 
man who mends women” – “Mannen som läker kvinnor”.  
 
Därefter följer ett panelsamtal om möjligheter till fred och hur vi man 
kan bistå med inbjudna gäster bl a David Nordlander, VD MAF - 
missionsflyg som arbetar i Kongo och Tommy Sanden, samordnare 
Rotary Örebro som stöttar Panzi-sjukhuset och ordnar en stor 
Fredskonferens den 24 oktober i Örebro hur man kan skapa fred och 
bistå. Dick Jonsson, Professor i hälsoekonomi för utvecklingsländer, 
Utrikespolitiska föreningen i Linköping modererar samtalet. Linköpings 
Rotary medverkar. 
Fler paneldeltagare kan tillkomma. 

 
Tid:  Onsdagen den 16 oktober 2019, kl. 19.00–21.00. 
Plats:  Cupolen, Majgatan 4, Linköping 

 
       Ett samarrangemang mellan Utrikespolitiska föreningen och Cupolen. 
 
  Fritt inträde !   -     Välkomna! 

--------------- 
 

Bakgrund till Dr Denis Mukwege: 1999 startade Dr Mukwege Panzi Hospital som byggdes från 
början som ett vanligt sjukhus. Med åren har sjukhuset och Dr Mukwege blivit kända i hela världen 
för sitt arbete att hjälpa kvinnor och barn som har blivit svårt skadade efter att ha blivit utsatta för 
sexuellt våld i Kongo DRC. Sjukhuset har utvecklat stor kompetens inom gynekologisk kirurgi och 



anses nu vara världsledande inom det området. Mer än 80 000 kvinnor har fått läkarvård samt 
psykologisk och juridisk hjälp sedan sjukhuset grundades. Dr Mukwege tillsammans Nadia Murad 
belönades 2018 med Nobels fredspris för sitt outtröttliga arbete. Han har erhållit en rad andra stora 
priser och blivit hedersdoktor vid en rad universitet. 
 
Välgörenhetskonsert med Dr. Mukwege måndagen den 21 oktober kl 19.00 i Cupolen: 
Den mycket kända läkaren kommer nu till Linköping för en välgörenhetskonsert för att berätta om 
sitt arbete och mission att få stopp på våldtäkter som vapen i väpnade konflikter. Denna kväll 
arrangeras av MAF-Sweden och Cupolen. 
 


