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En annan mansbild
BILDEN AV MÄN I NAMIBIA HAR FÅTT SIG EN TÖRN. Under  skedde ett

antal råa sexuella övergrepp och mord på unga flickor och kvinnor. Flera av dem var så
brutala att de skakade nationen och fick människor runt om i landet att arrangera att

protestmarscher mot våldet.
Ombetja Yehinga, en hiv/aidsorganisation som bland annat arbetar med att utmana unga

människors könsroller och sexualitet, tog initiativet till ett fotoprojekt som sedan blev en
kalender, The Caring Namibian Man.

– Målet från början var inte att skapa en kalender, utan den idén kom senare när vi såg hur
fantastiskt fina bilder killarna i projektet hade tagit med sina engångskameror. De hade fått i
uppdrag att dokumentera en annan sida av vad det är att vara man, och tanken var att deras
foton skulle användas som diskussionsunderlag i workshops.

– Det var en positiv överraskning att deras bilder höll en så pass hög nivå och att de hade en
sådan förståelse av vad det innebär att vara man, säger projektledaren Philippe Talavera. Vi
kände direkt att materialet kunde användas på flera sätt och det blev bland annat en kalender
och en fotoutställning.

ARBETET MED ATT DISKUTERA KÖNSROLLER OCH ÄVEN SEXUALITET med
unga män kommer att fortsätta i år om organisationen lyckas hitta finansiering för fler
workshops på fler orter.

– Många organisationer har öronmärkta pengar för arbete med flickor och unga kvinnor
och sexualitet och hiv/aids. Det är så tokigt att utelämna pojkarna och de unga männen. Att nå
dem tidigt och på ett konstruktivt sätt få dem att diskutera könsroller är minst lika viktigt som
att stärka flickor och kvinnor.

Kalendern och den fotoutställning som öppnades i Windhoek på världsaidsdagen har
skapat mycket uppmärksamhet och Philippe hoppas att det skall vara tillräckligt för att
övertyga skeptikerna.

Afrikagrupperna inleder nu en tvåårig kampanj på temat jämställdhet och hiv/aids. Genom att
arbeta för reproduktiv hälsa och sexualupplysning och mot de globala strukturer som försvårar
ett effektivt hiv/aidsarbete kämpar vi för ökad jämställdhet och minskad spridning av hiv. Läs
mer på www.afrikagrupperna.se
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