
 
Till alla våra södra Afrika-faddrar       April 2010  
En ny hälsning från Svenska Alliansmissionens hiv- och aidsarbete i södra Afrika  
 
Jag har nyligen besökt Zimbabwe. Ett land som har drabbats hårt av hiv och aids. Men under de senaste 
åren har man sett en nedgång i antalet nysmittade. Enligt UNAIDS beror det främst på det förebyggande 
arbete som skett och då speciellt människors förändrade levnadssätt och minskad överföring av smittan 
från mamma till barn.  
 
Att läsa detta gör mig glad eftersom jag vet att det är just inom det förebyggande området som 
Allianskyrkan i Zimbabwe har gjort en stor insats. Den ansvarige för aidsarbetet, Calisto Ncube, berättar 
om hur värdefullt det är med studiegrupper som läser undervisningsmaterialet den ”röda boken”. Den har 
nu också kommit på lokalspråken shona och ndebele vilket underlättat mycket.  
En av pastorerna sa att man förr brukade fördöma de smittade men att den röda bokens undervisning hjälpt 
dem att tänka annorlunda. Attityderna är nu förändrade. 
 
Calisto visar på ett flertal positiva effekter av aidsprogrammet: 
att folk pratar öppet om sjukdomen 
att attityder förändrats och man vågar testa 
sig  
att de som smittats med hiv har fått en bättre 
hälsa 
att man arbetar tillsammans med andra kyrkor 
att fler män deltar i hembesöksarbetet 
att folk ber om ”röda boken” och läser den. 
Detta visar sig genom att de kommer tillbaka 
och ställer sina egna frågor 
att medlemmar i studiegrupper själva utbildar 
andra 
att man har startat stödgrupper för de som är 
hiv-positiva 
att man har tagit upp frågan om övergrepp på 
barn 
att företag har bett om att man kommer dit 
och undervisar. Detta ger stora möjligheter att 
också nå männen med undervisning 
att en kvinna har startat en studiegrupp för gatubarn 
 
Efter att ha skumpat fram på en mycket dålig väg i Lupaneområdet i västra delen av landet kom vi fram till 
Deka där vi träffar en grupp hembesökare. De berättar att det finns många föräldralösa barn i området. 
Genom Allianskyrkans undervisning har de fått kunskap om hur de ska ta hand om barnen på bästa sätt.  
Eftersom tillgången på bromsmediciner har förbättrats avsevärt de senaste åren ser man ganska få 
sängliggande personer nu. Men för att få dessa mediciner måste man varje månad ta sig till ett sjukhus 
som ligger ca 4 mil bort. Det kan vara svårt för en del och man tar dem dit med hjälp av skottkärror, buss 
och i bästa fall en bil. Många går dit tillsammans med hembesökaren som kan styrka att de behöver hjälp i 
hemmet. Detta kan också berättiga dem till att få matkassar.  
De som är sängliggande får besök, hjälp med hygien, tvätt, disk, städning mm. Stöd ges också till anhöriga 
och givetvis ber man också för de sjuka. 
 
Tack för din värdefulla insats för de hiv-smittade i södra Afrika! 
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