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I Sydafrika har nästan en på fem hiv/aids. Människorna på bilden köar för att testa sig.

Hiv/aids är ett mänskligt
problem som också bromsar
upp samhällsutvecklingen
Hiv/aids är ett mänskligt problem som också

han har. Därför har man kunnat förhålla sig nega-

bromsar upp samhällsutvecklingen

tivt till preventionsmedlen. Skillnaderna är dock

Hiv/aids är ett stort problem i Sydafrika, nästan var femte som fyllt femton är hivpositiv. Orsakerna till att infektionen sprider sig är många.

stora mellan olika regioner och etniska grupper
samt stad och landsbygd.
Ofta är det också fråga om osäkerhet. Vid

− Män säger ofta att de inte tycker om kon-

debuten för sexuell aktivitet talar man inte om

dom och de anser sig ha makten att bestämma

preventiva åtgärder, å andra sidan vill man inte

i familjen. Om kvinnan vill använda kondom,

heller göra bort sig om man inte riktigt vet hur

stämplas hon lätt som otrogen, förklarar Röda

kondom används på rätt sätt.

Korsets ungdomssamordnare Siyabonga Hlongwane i Kwazulu-Natal.
I Sydafrika är det vanligt med sexuella förbin-

De flesta aidssjuka är
i arbetsför ålder

delser. Traditionellt har det också varit ett mått

Effekterna av hiv/aids på samhället är betydande.

på mannens förmögenhet ju fler barn och hustrur

En stor del av resurserna för hälsovården går till

Yläkoulu > Yhteiskuntaoppi > tausta

vården av hiv/aids. I Sydafrika får alla med diagnosen hiv bromsmediciner av staten. Tack vare
regelbunden medicinering och vård kan man leva
ett lika långt liv som utan sjukdomen.
− Varje allmänsjukhus tillhandahåller aidsmediciner gratis, men problemet är de långa avstån© David Chancellor

den. De finns människor som bor 200 kilometer
ifrån närmste statssjukhus, omtalar Röda Korsets
ungdomsarbetare Edward White.
I Sydafrika måste elva procent av befolkningen
klara sig med mindre än en dollar om dagen och

Ungdomsarbetare Edward White, Sydafrikas Röda Kors.

hälften lever under fattigdomsgränsen. De fattiga
har helt enkelt varken råd eller möjligheter att
resa. Medicinerna ska dessutom lösas ut personligen för att allt ska gå rätt till.
Aids leder till att många går miste om ett
längre liv. De flesta smittade är unga arbetsföra
människor. Att de dör i aids betyder att arbetstagare, pappor och mammor går förlorade.

Aids påverkar redan
flera generationer
I Sydafrika finns över en miljon föräldralösa barn
på grund av aids. Åtskilliga mor- och farföräldrar
har mist sina egna barn och drar nu försorg om
sina barnbarn.
Den äldsta av de föräldralösa barnen får ofta
ta över ansvaret för familjen, och det kan leda till
© David Chancellor

Röda Korsets unga kamratutbildare sprider information
om hiv/aids och hälsofrågor.

avbruten skolgång då man måste tjäna familjens
uppehälle. I Sydafrika växer även upp en generation som smittats med hiv redan vid födseln.
Kring hiv/aids finns också fortfarande en
stark stigmatisering som drabbar de smittade i
gemenskapen i form av negativt bemötande och
diskriminering.
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Siyabonga Hlongwane är ungdomskoordinator i KwazuluNatal och samtalar här med gymnasister på en kamratutbildarlektion.

