
 

 

Till alla våra södra Afrika-faddrar                              December 2010  

En ny hälsning från Svenska Alliansmissionens hiv- och aidsarbete i södra Afrika  

 

Swaziland är ett av de länder som är hårt drabbat av hiv- och aidskatastrofen. Det är ett litet land 

och av de ca 1,2 milj människor som bor i Swaziland lever nästan 200 000 med hiv-viruset (ca 

17%). Varje år dör ca 7 000 i aids-relaterade sjukdomar. Detta är uppgifter som FN-organet 

UNAIDS tagit fram. Men det finns hoppfulla tecken. Om man ser till världen totalt så har antalet 

nysmittade gått ner med nästan 20% under en 10-årsperiod och aids-relaterade dödsfall har gått ner 

med nästan 20% de senaste fem åren. Så vårt arbete är inte förgäves – det ger resultat!  

 

Vi har fått en liten rapport från Swazilands Allianskyrka och de ger oss en inblick i hur de arbetat 

med hiv- och aidsfrågor under året som gått.  

 

Kyrkans sekreterare Faith Ngwenya berättar att man satsat på ett program för hemsjukvårdare och 

dessa har arbetat frivilligt med att besöka ca 130 aidssjuka. Utifrån de tre kliniker som 

Allianskyrkan driver i Cana, Magubheleni och 

Lushikishini har 31 hemsjukvårdare troget gått på 

hembesök till sina patienter för att ge praktisk hjälp 

men även vara ett stöd i själavårdssamtal t ex. Tack 

vare tillgång till bromsmediciner så kan man idag 

leva längre med sjukdomen men det är mycket viktigt 

att man regelbundet tar sina mediciner och äter 

näringsrik mat. Och detta har man fått hjälp med 

genom programmet – hjälp med mat via 

hemsjukvårdarna.  

 

Tillsammans med Swazilands hälsovårdsdepartement 

har man utbildat och uppgraderat kunskaperna för 

hemsjukvårdarna under september – december så att 

de nu är ännu skickligare i att ta hand om aidssjuka 

människor. 11 st har fått titeln ”health motivators” 

och de är mycket viktiga personer i aidsarbetet. På 

bilden ser vi dessa kvinnor i sina traditionella Swazi-

kläder vid den ceremoni som hölls på Bethlehems kursgård (f.d. SAMs missionsstation). Totalt 

deltog 50 personer i utbildningen.  

 

Hiv-smittade människor har fått hjälp att bilda små stödgrupper där de kan dela erfarenheter med 

varandra och uppmuntra varandra. Två sådana grupper finns och de har också fått hjälp att starta 

upp ett projekt där de tillverkar och säljer en hudvårdsprodukt och bidrar på så sätt till sitt 

uppehälle.   

 

Allianskyrkan i Swaziland uttalar sitt tack till SAM som gjort det möjligt att på olika sätt bekämpa 

hiv- och aidskatastrofen. Och vi på SAM vill också tacka våra aids-faddrar för troget stöd under 

året som gått och vill också passa på att önska en riktigt God och Fridfull Jul- och Nyårshelg.  
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