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Steng Sok Chann sitter i sin 
rullstol med benen instoppade 

under sig i den kambodjanska byn Chom 
Ka Samroung. Regnet smattrar på plåttaket. 
I rummet bredvid bökar tre grisar. Hon 
gestikulerar så vilt att rullstolen rör sig  
fram och tillbaka över golvet. Under större 
delen av sitt liv har hon haft ett under- 
ifrånperspektiv på världen. När hon som 
13-åring sköts i ryggen i norra Kambodja 
trodde hon att livet var slut, eftersom hon 
inte bara blev av med känseln i benen 

utan också förlorade sin familj.
– Min far bad doktorn ge mig en spruta 

så att jag skulle dö, men mamma sade 
nej, behåll henne. Kort därefter dog min 
mamma i kriget.

Förlamningen gjorde att hon inte 
kunde använda benen, utan fick förlita 
sig på sina armar för att ta sig över ris-
fälten. Men så började den långa vägen 
tillbaka. 2007 kom Steng Sok Chann i 
kontakt med sporten rullstolsmaraton. 
Nu har hennes biceps fört henne långt 

bortom familjens åkrar och hon har en 
tydlig dröm om framtiden.

KAMBODJA BRUKAR INTE ligga i topp i världs-
rankingen, om man inte räknar grenar som 
landminor, folkmord och amputationer. 
Men minorna och de krigsskadade har 
inte bara skapat tragedier utan också en 
av världens mest framgångsrika idrotts-
rörelser för funktionshindrade. 

Tillsammans med fyra andra kvinnor 
som förlorat benen i landmineolyckor och 
drabbats av polio har hon bildat laget 
Battamnbang Girls. Succén har inte låtit 
vänta på sig.

– Innan jag började tävla var jag igno-
rerad. Nu vinkar folk på gatorna åt mig, 
berättar hon och hon får ofta visa bilder 
från sina tävlingar för grannarna i Chom 
Ka Samroung.

Steng Sok Chann är en av 300 utövare 
av sporten rullstolsmaraton i Kambodja.  
De är långt ifrån ensamma om sitt funk- 
tionshinder. Effekterna av landets tre  
decennier av krig syns dagligen på landets 
gator. Fortfarande dödas varje år ett 
femtiotal personer när de kliver på kvar- 
glömda landminor och hundratals skadas.

GENERALSEKRETERAREN för handikapp-
idrottsorganisationen Cambodian Natio- 
nal Volleyball League (Disabled) tycker 
sig kunna se andra effekter än de rent 
sportsliga av framgångarna för landets 
handikappidrottare.

– Många av våra idrottare har gått från 
att vara de mest marginaliserade i sam-
hället till att bli nationella hjältar, säger 
Christopher Minko.

CNVLD har nyligen fått en tysk stor-
bank att sponsra laget och trots freden 
växer antalet utövare.

 – Även om antalet olyckor orsakade  
av landminor minskar, så ökar trafik-
olyckorna och håller antalet amputerade 
ben på en stabil nivå.

Trots de sportsliga framgångarna, 
kändisskapet och rubrikerna kan Steng 
Sok Chann och hennes nioårige son inte 
leva på pengarna från idrotten. Vid sidan 
av sin sport försöker hon organisera de 
andra funktionshindrade kvinnorna i sin  
by och ordna försörjningsmöjligheter för  
sig själv och dem genom mikrolån, söm- 
nadsutbildningar och studier.

– När jag tävlar är jag lycklig och glömmer 
världen som den är, säger hon.

Hon brinner för att visa sina landsmän 
att funktionshindrade människor kan 
sporta och göra allt som andra kan. 

– Jag drömmer inte om OS, men om att 
tävla i ett annat land mot andra rullstolar 
och få visa upp och representera Kambodja.

MARTIN SCHIBBYE

Idrotten räddade mitt liv
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Hur långt kan en människa nå? För 29-åriga kambodjanska Steng Sok 
Chann, förlamad från midjan och nedåt efter att träffats av en kula i ryggen, 
finns det ett enkelt svar: Det finns ingen gräns. Idrotten och träningen 
räddade hennes liv. Men nu står hon inför en sin största utmaning någon- 
sin: att trygga en inkomst för sig själv och sin son.
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Musikern och provokatören 
Wanlov the Kubolor har upprört  
känslor genom sina uttalanden 
om homosexualitet.

Jag önskar att ghananer vore 
bara en bråkdel så rädda för 
plasten som förgiftar floderna 
och för korrupta ledare, som de 
är för bögar.
@WANLOV PÅ TWITTER

– Allt är dåligt. Bögar, korrupta 
ledare och föroreningar. Jag vill 
inte tro att du stöder BÖGAR. 
Tecken på att det är den sista 
tiden. För min del tycker jag att 
sådana kackerlackor skulle få 
en injektion och sedan dumpas 
på djupt vatten.
KOMMENTERAT PÅ WANLOVS FACEBOOKSIDA

Polis som tar mutor och bög-
polis som gör sitt jobb mutfritt ... 
vad är bäst?
@WANLOV PÅ TWITTER

@wanlov polis som tar mutor 
@AMEYFAFALI PÅ TWITTER.

Pidgin-rapparen, som orsakat 
en rad kontroverser i Ghana, 
skrev på sin facebook-sida att 
”Om gud skapade människan 
(man på engelska, reds anm.) 
till sin egen avbild så måste gud 
själv vara bög.”
SHOWBIZ.PEACEFMONLINE.COM

@wanlov det är skamligt  
kompis – sorgligt nog är det 
prästerskapet som uppviglar  
till allt böghat
@ACCRADOTALT PÅ TWITTER


