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Dödligt virus drabbar fler provinser
Utbrottet av den dödliga blödarfebern mar-
burg i norra Angola har i början av april
krävt  dödsoffer, vilket gör det till den
största epidemin av viruset marburg någon-
sin. Tre fjärdedelar av offren är barn under
fem år. Totalt  personer har insjuknat.

De första fallen inträffade redan i oktober
, då fem barn dog på sjukhus i Uige-
provinsen,  mil norr om huvudstaden Lu-
anda. Lika många personer avled under no-
vember respektive december, efter att ha in-
sjuknat i hög feber med huvudvärk och blo-
diga kräkningar och diarréer.

I början av  analyserades ett antal
blodprover från avlidna patienter, med ne-
gativt testresultat för ebolaviruset.

Först den  mars, efter att dödstalen ökat
kraftigt, kunde ett laboratorium i Atlanta,
USA, konstatera att det rör sig om det säll-
synta men mycket smittsamma viruset mar-
burg.

Viruset, som fått sitt namn från staden
Marburg i Tyskland där det upptäcktes ,
är ett virus besläktat med ebola. Det senaste
utbrottet skedde – i DR Kongo då
 människor dog.

Framförallt smittar marburg genom kropps-
vätskor, såsom blod, urin, saliv och sädesvät-
ska, men viruset kan även överföras genom
kontakt med döda kroppar på bårhus och
vid begravningar. Sjukhuspersonal är en sär-
skilt utsatt riskgrupp.

U T B I L D N I N G

För fyra år sedan skrev vi här om
den bristande sexualundervisning-
en i Namibia. Med den alarmeran-
de ökningen av hiv/aids speciellt
bland unga flickor, var just bristen
på sexualundervisning oroväckan-
de. Sedan dess har det hänt en hel
del.

Tidigare gavs sexualundervisning först i års-
kurs tio, oftast långt efter att de flesta gjort
sin sexdebut. Idag ingår sexualundervisning
i läroplanen och är obligatorisk redan i års-
kurs fyra, det vill säga undervisning i ämnet
startar när barnen är runt nio år.

Erika von Witershern, koordinatör på ut-
bildningsministeriet för vidareutbildning av
lärare inom ämnet sexualundervisning, me-
nar att hivepidemin låg bakom de föränd-
ringar som gjorts inom området.

Skolorna är också igång med att erbjuda
sexualundervisning och hiv/aidskunskap ut-
anför schemat genom projekten

Window of Hope och My Future – My
Choice. Båda projekten är samarbeten mel-
lan utbildningsministeriet och UNICEF. I
slutet av året skall alla skolor ha anslutit sig
till något av projekten och erbjuda sina elev-
er plats i de olika aktiviteter som ingår.

Det har således hänt en hel del på fyra år,
men där finns fortfarande problem.

Pinsamt för lärare
– Ett stort problem är de gamla lärarna. De
tycker att det är mycket obehagligt att tala
om sex och kroppsdelar, ja så pinsamt att de
helt enkelt vägrar. Det är inte lätt att få äldre
lärare att plötsligt stå inför sin klass och ta
diskussioner om sex, kroppsvätskor och rela-
tioner, när dessa ämnen varit tabu under

Sex på och utanför schemat
hela deras liv, säger Erika Von Witershern.
Ministeriet är dock igång med att erbjuda
äldre lärare utbildning i hur de skall genom-
föra sexualundervisningen i de olika årskurs-
erna.

Sexualundervisningen har således kom-
mit igång ordentligt i Namibia både i och
utanför läroplanen. Om det är detta som
ligger bakom det sjunkande antalet nysmitt-
ade i åldersgruppen – år är omöjligt att
säga, men någonting verkar fungera. Statis-
tiken från december  visar tydligt att
namibiska ungdomar i den åldersgruppen i
allt större utsträckning skyddar sig själv och
varandra.

C E C I L I A  S T R A N D
Windhoek

Läs artikeln Dags för mera sex i namibiska
skolor www.afrikagrupperna.se/utb/sex.htm
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Just nu finns personal från WHO, Läkare
utan gränser och amerikanska Center for Di-
sease Control and Prevention i landet för att
förstärka den statliga hälsovården. Stora an-
strängningar har gjorts den senaste veckan
för att utbilda sjukhuspersonal, iordning-
ställa isoleringssalar, samt distribuera hand-
skar, ansiktsmasker, overaller och annat för-
brukningsmaterial. Mycket av arbetet inriktas
nu på smittspårning, i första hand i provins-
erna Uige, Cabinda, Luanda-Bengo, Kwan-
za Norte och Malanje. Även utmed gränsen
till DR Kongo har kontrollen skärpts.

Ännu har inga gränser stängts, varken till
grannländerna eller runt utbrottets epicen-
trum, provinsen Uige. Istället har övervak-
ningsteam placerats ut vid in- och utfarterna
till provinsen för att fånga upp nya smittade.

Minst tre dödsfall har inträffat utanför
Uige, två i huvudstaden Luanda och det
tredje i Cabindaenklaven i norr. Alla tre
hade dock nyligen kommit resande från
Uigeprovinsen, uppger hälsoministeriet.

Angop  mars, Irin  april, Reuters  april, BBC , ,  mars,
Jornal de Angola  mars, WHO , , ,  mars 

Kamp mot korruption
Inför valet nästa år mobiliserar sig civilsam-
hället för kamp mot korruptionen. En rad
organisationer bildade år  en koalition
som nu drar igång en kampanj i fem provinser.

Det anses allmänt att det förekommer
korruption på hög nivå i samhället men koa-
litionen menar att det även finns på lägre
nivå, till exempel inom skolsystemet och
sjukvården. Det visar en undersökning som
man genomfört.

–  procent av dem vi frågade anser att
korruption är ett stort problem, säger Landu
Kama, koordinatör i koalitionen RTC. Det-
ta land, som förstörts av krig, förstörs nu av
korruption. Därför är det oerhört viktigt att
uppmärksamma frågan.

Angola är ett land rikt på olja och diaman-
ter men de flesta människor lever i fattig-
dom. RTC vänder sig till politiker och myn-
digheter och uppmanar dem att tänka över
vad som kan göras för att komma tillrätta
med den ojämna fördelningen av resurser,
med det stora antalet barn som inte går i
skolan och den undermåliga sjukvården.

Kampanjen ska hålla ett öga på att reger-
ingen håller vad den lovade i förra årets
budget och man ska även be regeringen pre-
sentera en nationell plan för att bekämpa
korruptionen.

Irin  mars 
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Kan bättre ekonomi
bädda för IMF-avtal?
Angola visar upp starka makroekonomiska
resultat för . Den ekonomiska tillväxten
blev hela  procent, medan inflationen
minskat till  procent. Året innan var infla-
tionen mer än dubbelt så hög och den eko-
nomiska tillväxten bara , procent.

Det var jordbruksproduktionen som hade
den högsta tillväxttakten med , procent
under fjolåret. Men också byggnads- och
oljesektorerna kunde skryta med en tillväxt
av liknande storlek.

Dessa positiva klumpsiffror utgör visserli-
gen inget entydigt bevis för att fattigdomen
och ojämlikheten i Angola minskar. Men
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