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Stödgrupper för hiv-smittade
Eswatini i södra Afrika är ett av
de länder i världen som drabbats
värst av hiv-epidemin. Här har vi,
tillsammans med vår systerkyrka,
under flera år arbetat för att öka
kunskapen om sjukdomen, minska smittspridningen och ge stöd
till dem som drabbats.
Uppåt 30 % av Eswatinis befolkning är
hiv-smittad, vilket är en högre andel än för
något annat land i världen. Aidspatienter
fyller majoriteten av landets sjukhusbäddar.
Det som ytterligare försvårar situationen
är att stora delar av befolkningen saknar

regelbunden inkomst. Många kan inte arbeta på grund av aidsrelaterade problem.
Något som i sig bidrar till den återkommande matbristen i landet.1
Sedan flera år tillbaka arbetar Svenska
Alliansmissionens systerkyrka för att på
olika sätt bistå de som har drabbats av
hiv-epidemin. Man driver bland annat
kliniker, skolor och en yrkesskola. Nu har
man också påbörjat ett arbete med trädgårdsodling, för att möta problemet med
matbristen. Tillsammans med er förmedlar vi kunskap och färdigheter, som
ger familjer mat på bordet.

Mat på bordet och bättre hälsa
Genom att samla människor i mindre
grupper har vår systerkyrka i Eswatini
hittat en modell för att komma åt flera av
de problem som uppstår vid ett positivt
hiv-besked. Grupperna formas i byarna,
där de hiv-smittade bor.
I grupperna pratar man om hälsofrågor,
om vikten av att äta näringsrik mat och
att sköta sin medicinering. Med bromsmedicin kan den som testats positivt
för hiv leva ett bra liv utan risk för att
föra smittan vidare. Bromsmediciner är i
Eswatini gratis för den som behöver det.
Men brist på mat gör att man inte kan ta
medicinerna, vilket leder till att sjukdomen
ideligen blossar upp och man riskerar att
sprida den vidare till fler.
Nu påbörjas ytterligare ett arbete inom
systerkyrkan, där man hjälper stödgrupps-

medlemmarna att starta grönsaksodling
i sin trädgård. Förutom utbildning i trädgårdsodling förses deltagarna med fröer,
utsäde och trädgårdsredskap.
Syftet är främst att den som bär på sjukdomen ska ha näringsrik mat på bordet,
för sig och sin familj. Eventuellt överskott
kan sedan säljas och ge en inkomst.
Överskottet blir på så sätt till nytta för hela
samhället.
Inom vår systerkyrka finns många som
arbetat med trädgårdsodling sedan tidigare, de är specialister inom sitt område
och ivriga att dela med sig av sin kunskap.
Projektet riktar sig främst sig till unga
vuxna i åldern 17-25, då detta är en grupp
där arbetslösheten är extra hög. I denna
åldersgrupp finns också många nyblivna
föräldrar med små barn att försörja.

I Eswatini är klyftorna mellan rika och fattiga djupa.
Runt 40 % av befolkningen beräknas leva i extrem
fattigdom, utan tillgång till det mest nödvändiga.
Mest utbredd är fattigdomen på landsbygden där
man oftast lever i självhushåll. En arbetslöshet på
närmare 40 % har gjort att många män arbetar
utomlands, främst i Sydafrika. Det råder ingen
skolplikt i Eswatini. Ändå är läskunnigheten relativt
hög bland både män och kvinnor. Staten har satsat
stora resurser på utbildningsväsendet, men aidsepidemin har skapat brist på utbildade lärare.2
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DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

