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är, när jag fick veta att jag var smittad hade
jag redan levt många år som öppet homosex-
uell. Jag var van vid att tillhöra en diskrimi-
nerad grupp som folk ser ner på. Det låter
kanske underligt, men jag tror att jag har
haft lättare att hantera detta än många andra.

Idag arbetar Friedel med organisationen
The Rainbow Project. Han skapar där en
stödgrupp för hivpositiva homosexuella män
eftersom det i dagsläget inte finns någon-
stans för dem att gå.

– För många, speciellt för dem som fort-
farande döljer sin sexuella läggning, blir be-
skedet att de är smittade för mycket. De blir
självmordsbenägna.

Friedel arbetar också med att inkludera
homosexuella i hivpreventionsarbetet.

A I D S

Friedel, orädd aidsaktivist

– Idag är det som om vi inte existerar. Vi
finns aldrig med i kampanjerna om hur man
skall skydda sig. Det gör mig så arg att vi inte
tycks värderas lika högt som heterosexuella.
Makthavarnas syn på homosexuella hindrar
aktivt preventionsarbete och det främjar
hemlighetsmakeriet kring homosexuell sex.
Det gör det väldigt svårt, speciellt för de
unga, att förhandla sig till säker sex.

Friedel säger att han ser sin dubbla mino-
ritetstillhörighet som en styrka.

– Jag är van vid motstånd, och det kom-
mer aldrig att hindra mig från att fortsätta
med det som är viktigt. Vad omgivningen
tycker bryr jag mig inte om.

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

ens ansvar
och inte minst bristen på hälsovårdspersonal.

Inför G-mötet i Skottland har en rad
organisationer gått ut i en internationell kam-
panj där de uppmanar världens ledare att
hålla de löften de redan gett, inte minst om
finansiering av den globala fonden mot aids,
malaria och TBC. Om ”by” ska genomföras
behövs dessutom ytterligare åtaganden. Det
brådskar. Pengar måste fram nu och pengar
måste omfördelas, mindre till vaccinforsk-
ning och mer till stöd för de cirka  miljoner

människor som redan idag lever med hiv. G
uppmanas även att gå med på total avskriv-
ning av de fattiga ländernas skulder.

Kampanjen kritiserar även biståndsgivare
som ställer medicinbehandling mot förebyg-
gande arbete när båda aspekterna är lika
viktiga. Dessutom pekar man på hur den
allmänna vårdens nivå sjunker i Afrika när
personal lämnar sjukhusen och går över till
utländskt finansierade hiv-projekt.

Därför behövs stora insatser för att utbilda

fler samt ge dem bättre löner så att de stannar
kvar. Enligt den brittiska regeringens Afrika-
kommission behöver Afrika en omedelbar,
årlig ökning av biståndet till hälsosektorn
med  miljarder USD bara för att kunna
genomföra detta.

Inom kampanjen kräver man att de län-
der i Nord som importerar sjukvårdsutbil-
dade personer ska inta en etisk hållning till
denna kapacitetsflykt.

K E R S T I N  B J U R M A N

Friedel Dausab döljer inte att han är
både hivpositiv och homosexuell.
Han tillhör två av de mest diskrimi-
nerade grupperna i detta land där
homosexuella förföljs verbalt även
av det allra högsta ledarskiktet.
Friedel ser dock varken ut som en
jagad eller bruten man, snarare
tvärtom.

Friedel är  år och ler stort hela tiden. Hade
jag inte vetat bättre hade jag varit ganska
säker på att han flörtade med mig. Ända
sedan tonåren har han varit öppen med sin
sexualitet.

– Jag har funnit styrka i att vara just öppen
med vem jag är, även här i Namibia. Fast det
är klart att det inte är kul när landets presi-
dent går ut och säger att homosexualitet är
en utländskt inspirerad synd och totalt främ-
mande för den afrikanska kulturen, samt att
homosexualitet måste bekämpas till varje pris.
Den namibiska konstitutionen säger klart och
tydligt att alla minoriteter skall skyddas mot
förföljelse, men det verkar inte gälla alla.

Att tillhöra en minoritet, som dessutom
periodiskt förföljs verbalt, har dock aldrig
varit ett hinder för Friedel.

– Det har aldrig varit ett alternativ att
förneka vem jag är.

Friedel arbetade mellan  och 
som steward på Air Namibia och stortrivdes
med livet i luften. Det fick dock ett slut när
han för några år sedan fick veta att han var
hivpositiv.

– Jobbet gick inte att kombinera med
hivviruset. Livet i luften var helt enkelt för
stressigt, för fullt av ohälsosam mat och svårt
att kombinera med regelbunden motion. Jag
hade dessutom konstant jetlag och kunde
inte ta hand om mig på det sätt man måste
om man vill förbli frisk utan mediciner.

– Visst, det var ett hårt slag. Men faktum
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