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

 

Sydafrika – ett fantastiskt land  

Under de senaste tre åren har SAM anordnat en kombinerad missions- och turistresa till Sydafrika. 

En av resenärerna, Marie Gunnarsson, delar denna gången med sig av sina intryck från resan. Hon 

skriver om Sydafrika som ett oerhört vackert land men också om kåkstäder, fattigdom och 

mänskligt lidande i vars fotspår brottslighet av olika slag förekommer. Här följer ett utdrag: 

 

”Ytterligare en verklighet i Sydafrika är det stora antal människor som är drabbade av hiv/aids. 

Ofattbara 5 miljoner människor beräknas vara smittade och det antalet stiger för närvarande med ca 

2000 personer varje dag. Sjukvården i Sydafrika är av mycket god kvalité men den som får 

diagnosen aids skickas hem. Det finns dock privata hospice, som betyder oerhört mycket.  

 

Att stiga över tröskeln och mötas av aidssjuka människor som ligger i sina sängar, berör djupt. Det 

är relativt unga människor vi ser och som vet att de snart ska dö. Tankarna snurrar och frågorna står 

på rad i mitt inre. Vilka förhållanden kommer dessa människor ifrån? Hur många barn lämnar de 

efter sig? Finns det någon förälder kvar? Om inte, finns någon annan? Får de fortsätta gå i skolan? 

Hur får de mat? Ja, det är mycket som jag undrar över och som inte får något svar. 

Innan vi går ut ur sjukrummet är det någon som innesluter de sjuka i bön. Det är en stark och 

känslosam stund, men ändå fin. Vi lämnar dem, de 

flesta med tårfyllda ögon, och besöket har satt spår 

som säkert kommer att bestå. 

 

Vi vandrade vidare, nu för att besöka en familj som 

bodde en bit bort. Vi kom fram till deras enkla lilla 

hus. Där lever en mamma med sina nio barn. För 

kanske sex, sju år sedan miste hon sin man i just 

aids. Jag undrar i mitt inre varifrån dessa människor 

får kraft, vilja och mod att fortsätta? Arbetslösheten 

är hög och möjligheterna till inkomst i det närmaste 

obefintliga. Sedan 2-3 år tillbaka i tiden hade 

kvinnan en ny man. Han var pappa till minst ett av 

barnen. Nu låg han på en av de två sängarna, också 

han sjuk, sannolikt i aids. I sängen bredvid honom 

låg ett barn, sjuk eller bara sovande vet jag inte. Hur 

troligt är det att också mamman bär på smitta och 

hur ser egentligen deras framtid ut?  

 

Kontentan av mina tankar efter denna resa är att det finns gränslösa behov av insatser riktade mot 

barn som förlorar sina föräldrar i aids. Att det behövs mer kunskap om denna sjukdom bland de 

breda folkmassorna men även bland de styrande. Inte minst önskar man att regeringen ska förstå att 

ta tag i detta fortfarande ganska tabubelagda problemområde.   

 

Men mitt i allt känner jag också djup tacksamhet för att det finns människor som inte bara får 

tårfyllda ögon i kontakten med dessa problem, utan också har kärlek, vilja och engagemang att göra 

något”. 
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