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”Det är inte tillåtet, under några omständigheter, att
använda kondom. Man kan inte använda något ont

för att göra gott. Nej till kondomer. Det är den kristna
etiken!”

Så uttalade sig nyligen padre Francisco Cuniela under
det årliga kyrkorådsmötet i Moçambique.

Mitt under brinnande katastrof, mitt i en exploderande
epidemi, just när människor dagligen dör av aids, då

framhärdar katolska kyrkan i Moçambique att kondomer
enbart främjar syndigt leverne.

Att kondomer skulle skydda mot sjukdomar är irrele-
vant i sammanhanget, för människorna borde inte leva i
synd. De bör vara trogna en partner.

Man baxnar.

Visst kände vi till att den katolska kyrkan är emot
kondomer, men i Moçambique har man tidigare varit

relativt pragmatisk.
Man kan undra vart den är på väg nu? Hur kan man tro

att man kan få bukt på epidemin med strategin avhållsam-
het och trogenhet (utom möjligtvis inom de egna präst-
kretsarna)? Det är en lösning som få kan leva efter. De som
får sjukdomen blir belagda med personlig skuld, vilket för
de över , miljoner smittade i Moçambique resulterar i
stigmatisering och diskriminering.

Det räcker tyvärr inte med att kyrkan protesterar mot
kondomer. Den tvingar dessutom alla som ansöker till

prästseminariet att genomgå en hivtest.
Detta strider mot lagen eftersom testning måste vara

frivillig.
Men det bryr sig inte katolska kyrkan om. Den vill bara

veta de sökandes hälsostatus. Vill man inte göra testet blir
man inte antagen.

Ledaren i tidningen Savana den  januari ställer frågan
”Hur kan denna kyrka över huvudtaget ha några med-

lemmar kvar?”
Den diskuterar det moraliska i att kyrkan olagligt hiv-

testar sökanden och sedan inte erbjuder någon behandling.
Istället diskrimineras de personer som testat positivt ge-
nom att de utesluts från möjligheterna att tjäna katolska
kyrkan som präster.

Religionernas levnadsregler formades då samhället såg
annorlunda ut, och de måste anpassas till den verklighet
som nu finns, menar Savana.

”Även om det i katolska kyrkans fall görs för att man
kunna behålla några troende.”

U L R I K A  B L O M  M O N D L A N E

Taltidning
Södra Afrika finns som taltidning för 150 kr/år. Intresserad?
Lämna namn och adress till: ROX-reportage, telefon/fax
031–96 02 61.
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Utbildning för alla
Det är temat för Afrikagruppernas huvudkampanj i år. ”Ut-
bildning för alla” är också ett av våra programområden som i
år aktualiseras av FN:s millenniemål att utbildningsskillnader
beroende på kön ska elimineras, helst före år .

Alla intresserade medlemmar är välkomna till Ekopilot-
skolan, Ynde Byväg  i Sölvesborg lördagen den  mars. Då
drar kampanjen igång med information om ”Utbildning för
alla-processen” med fokus på södra Afrika och Sveriges poli-
tiska roll.

Under våren deltar Afrikagrupperna i den internationella
kampanjveckan – april. Runt om i landet anordnar då
det svenska nätverket ”Utbildning för alla” seminarier och
evenemang. Vill du veta mer? Vill du delta? Kontakta Gittan
Arwén telefon –  .

Ny långtidsplan på g
En arbetsgrupp i styrelsen jobbar nu med ett förslag till ny
långtidsplan för åren –.

Den nya långtidsplanen föreslås få följande struktur:
Portalparagraf i form av en mycket komprimerad redogör-

else för Afrikagruppernas världssyn. Den fyller flera funktio-
ner: inledning till långtidsplanen, målparagraf i stadgarna,
del av broschyren som presenterar Afrikagrupperna.

Afrikagruppernas vision med innehållet ”Så här vill vi att
världen ska se ut.”

Omvärldsanalys: Så här ser världen ut. Fokus på sambanden
mellan vårt sätt att leva i vår del av världen, och södra Afrika.

Programområden/temaområden: Detta gör Afrikagrupp-
erna i Sverige och södra Afrika för att komma till rätta med
problemen.

Just nu arbetar vi med de två första delarna. När ett utkast
till dessa finns, kommer det att skickas ut på remiss, och
arbetsgruppen tar emot och beaktar alla synpunkter som
kommer in. Detsamma kommer att ske med de övriga del-
arna.

Styrelsens slutgiltiga förslag till långtidsplan kommer i
december . Sedan följer det sedvanliga förfaringssättet
med ändringsförslag i form av motioner till årsmötet ,
då vi antar en ny långtidsplan.

Den färska frukten
Hur kan man utveckla handeln mellan Sverige och Sydafrika
på ett positivt sätt med solidaritet som en grund i handels-
relationerna?

Denna diskussion inleddes mellan företrädare för solidari-
tetsrörelsen och svensk handel på ett seminarium i januari.
Det var en uppföljning av undersökningen om svensk frukt-
import från bland annat Sydafrika som SwedWatch gjort i
samarbete med Afrikagrupperna.

Många bra idéer kom upp och samarbetet kommer att
fortsätta under våren.
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