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– Det gäller att aldrig ge upp
Zackie Achmat är mest känd som
mannen som fick den sydafrikanska
regeringen att vakna och i viss
mån göra en kovändning angående
hiv/aids. För några månader sedan
spekulerades det om han skulle bli
2004 års mottagare av Nobels
fredspris.
Tillsammans med South African Treatment
Action Campaign, TAC, har han oavbrutet
kritiserat den sydafrikanska staten för dess
minst sagt mediokra insats och lyckats ganska bra med att vara ”en mycket obekväm
sten i skon”.
I december besökte han Namibia under
en kampanjvecka om hiv/aids. Där uttalade
han sig lika tydligt som alltid.
– Hiv/aids och fattigdom hänger intimt
samman och skall inte ses som två separata
enheter. Utan hopp om en ekonomiskt och
socialt trygg framtid är det svårt att få unga
människor att lyssna på budskap om att de
skall ta vara på sig själva och sin partner.
Utan en vision om en framtid kommer preventionsbudskap oftast att falla på döva
öron. Speciellt unga män utan en ekonomisk framtid kommer att vara svåra att nå
och påverka.
Zackie påpekar vikten av att ha ett starkt
och högröstat civilsamhälle som tar en central roll som blåslampa.
– Oengagerade och oupplysta regeringar
kan faktiskt påverkas och tvingas till att genomföra konkreta åtgärder. TAC:s kamp
tedde sig många gånger som hopplös och
regeringens motstånd som monumentalt.
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Det gäller dock att aldrig ge upp.
Zackie talade även om bromsmediciner
för barn. Ännu så länge forskas det mest på
vilka medicin-cocktails som lämpar sig för
vuxna. En växande skara barn, som fått viruset vid födsel eller amning kommer dock
inom en inte alltför avlägsen framtid att
behöva bromsmediciner.
– De är en bortglömd grupp och kan inte
själva tvinga makthavarna att satsa de nödvändiga resurserna på deras överlevnad. Vi i
civilsamhället måste ta oss an deras kamp.
Efter frågor och spontana hyllningstal till
den sydafrikanske gästen gick jag därifrån,

inte bara inspirerad och full av beundran,
utan faktiskt även med ett vad. Jag har satt
 namibiska dollar på att Zackie Achmat,
färgad sydafrikan, outtröttlig hiv/aids-kampanjare och öppet homosexuell faktiskt får
Nobelpriset inom fem år. Han förblir min
personliga favorit för priset, inte bara för att
jag vet att han skulle använda prispengarna
på ett bra sätt, utan för att han står för en
envis vilja och styrka att fortsätta peka ut
orättvisor och ansvar även om ingen till en
början vill lyssna.
CECILIA STRAND
Windhoek

Svenskar söks för test av hiv-vaccin
Arbetet med att få fram olika typer
av hiv-vaccin pågår över hela
världen och under senare år har
flera nya modeller utvecklats. Nu
ska en ny typ testas i Sverige.
Mest lovande är vaccinering med små bitar
konstgjord arvsmassa, plasmider, som innehåller delar av hivs arvsmassa. Efter att DNAvaccinet sprutats in i hud- eller muskelceller
producerar det de äggviteämnen som kroppen
sedan immuniseras mot. Flera internationella
grupper arbetar efter dessa riktlinjer med
försök i England, USA, Kenya och Uganda.
På Södersjukhuset i Stockholm påbörjas
nu en vaccinationsstudie, en första undersökning på människa av ett vaccin mot hiv.
Arbetet går ut på att studera säkerheten hos

det nya vaccinet samt olika sätt att förstärka
immunsvaret mot vaccinet. Studien är den
första av två som planeras ligga till grund för
större effektivitetsundersökningar i Tanzania.
Denna första generation av hiv-vaccin
kommer sannolikt inte att skydda mot hivinfektion. Förhoppningen är att vaccinet i
första hand ska minska risken att hiv utvecklas till en allvarlig och dödlig sjukdom om
man skulle bli smittad.
Av etiska skäl är det regel att vaccinprodukter alltid först testas i det land som pro-

ducerar dem så att inga misstankar ska uppstå om att mer utsatta människor i fattiga
delar av världen används som försökspersoner. En vaccinationsstudie i Sverige krävs
alltså för fortsatt test i Tanzania. Venhälsan
söker därför män och icke fertila kvinnor i
åldrarna 18–67 år som frivilliga deltagare till
studien. Ekonomisk ersättning utgår.
BO HEJDEMAN

Intresserad? Mejla till hivis@karolinska.se
eller ring telefon 08–616 26 96.
Se även www.sodersjukhuset.se/hivis

Om du deltar i vaccinstudien får du tre tusen kronor i ersättning som du kan bidra med
till Södra Afrika-insamlingen. Sida tiodubblar våra insatspengar så om vi är tio personer
som deltar blir det 300 000 kr till Södra Afrika! Med minst 30 000 kr till 90-kontot före
1 april får vi två biljetter till den stora 30-årsfesten som Afrikagrupperna anordnar i vår.
Anta utmaningen och ta chansen att bidra till en bättre värld!
TOMAS AGNEMO

