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I nästa års väggkalender är moti-
ven muralmålningar med budskap
mot hiv/aids och för jämställdhet.
Detta blir även temat för Afrika-
gruppernas arbete år 2006.

I väggkalendern  presenterar vi graffiti
och muralmålningar från södra Afrika som
används för att föra fram budskap i kampen
mot aids. Dessa kan handla om allt ifrån hur
människor kan skydda sig från att bli smittade
av hiv-viruset till att uppmana ledare att
föregå med gott exempel och tala öppet om
sjukdomen.

Uppskattningsvis  miljoner människor
i södra Afrika lever med viruset. Hälsovård,
arbetsmarknad, stadsplanering, utbildning,
demokratisering och fattigdomsbekämpning,
ja allt, påverkas av att så många människor
är drabbade. Dessa är alltför ofta i produktiv
ålder, alltså de år då man normalt är som
mest aktiv i både arbets- och samhällsliv.
Även människors vardags- och privatliv på-
verkas av epidemin. Alla känner någon som
drabbats och nästan alla har förlorat nära

släktingar eller vänner. De som är sjuka mås-
te tas om hand liksom barn vars föräldrar går
bort i sjukdomen. Ofta tar kvinnorna en
betydligt större del av detta tunga arbete.
Men kvinnorna är dessutom hårdare drab-
bade av viruset. Enligt UNAIDS är  pro-
cent av de drabbade i södra Afrika kvinnor,
bland de yngre åldersgrupperna utgör de 
procent av de smittade.

Hiv/aids och jämställdhet är frågor som
hör ihop och de har därför valts som tema
inte bara för väggkalender utan för Afrika-
gruppernas hela verksamhetsår .

Afrikagrupperna samarbetar med organi-
sationer i södra Afrika som jobbar med att
hindra fortsatt smittspridning och att lindra
effekterna av sjukdomen. Det kan handla
om jämställdhetsutbildning, stöd till möd-
ravård, ungdomsmottagningar, testkliniker
och mycket annat.

Hiv/aids hotar att rasera årtionden av trä-
get utvecklingsarbete i södra Afrika. Men
trots omfattningen av problemet och svårig-
heterna så bubblar det av aktiviteter. I samt-
liga Afrikagruppernas programländer finns

mängder av organisationer och enskilda in-
divider som med stor envishet och engage-
mang fortsätter sitt arbete, många gånger
med mycket små medel. Hemsjukvårdare,
anhöriga och jämställdhetsgrupper förbätt-
rar livet för de drabbade och deras familjer
och minskar också takten med vilken fler
smittas.

Stöd deras viktiga och hoppingivande
kamp! Bidra till det arbete som bedrivs av
organisationer i södra Afrika genom att köpa
kalendern . Det finns inbetalningskort
mellan varje månadsblad. Ger du dessutom
bort kalendern som gåva så uppmuntrar du
den som får kalendern att själv bidra till
södra Afrika-insamlingen.

Köp våra ”Murar mot aids”

A F R I K A G R U P P E R N A

Beställ kalendrar
Sätt in  kronor per styck (inklusive frakt)
på plusgiro   –. Glöm inte att ange
”Kalender ” på inbetalningskortet eller
på meddelanderutan om du betalar via
internet.

I södra Afrika används murar och väggar för att sprida budskap om aids. Några av dessa är motiv i Afrikagruppernas kalender nästa år.
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