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Världshälsoorganisationen, WHO, har under våren
rapporterat om hälsoläget i världen. The World Health

Report  – Working together for health visar hur mycket
sjukvård, och vilken kvalitet den har, i olika länder.

Jag plockar ut några fakta: över en miljard människor
har inte tillgång till primärvård, globalt saknas det upp-
skattningsvis , miljoner läkare, sköterskor och barn-
morskor. Bristen är allvarligast i fattiga länder där Afrika
söder om Sahara särskilt pekas ut.

I Afrika finns  procent av jordens befolkning, 
procent av världens sjukdomsfall men bara tre procent av
dess sjukvårdspersonal och mindre än en procent av sjuk-
vårdskostnaderna. En läkare i Afrika har dessutom tio
gånger fler sjukdomar att behandla än kollegor i andra
regioner.

WHO rapporterar även att medellivslängden drama-
tiskt har förkortats i vissa länder. I Zimbabwe ligger den
idag på  år för kvinnor och  för män. Det kan jämföras
med  år vid självständigheten . I Swaziland ligger
siffrorna för män på  och  för kvinnor. Förklaringen
till detta dystra tillstånd är den omfattande förekomsten
av hiv/aids.

Dessutom meddelar WHO att antalet läkare i Afrika
minskar eftersom en stadig ström av utbildad personal

flyttar med sin yrkeskunskap till andra länder. Sydafrika
har till exempel förlorat  procent av sina läkare och sju
procent av sina sköterskor till Australien, USA och Europa.
Detta förvärrar ytterligare en situation där vårdbehoven
bara växer och växer.

I rika länder som Sverige minskar födelsetalen medan
medellivslängden ökar, befolkningen blir allt äldre och
även här ökar vårdbehoven. Här förs diskussioner om hur
detta ska lösas i framtiden och det har bland annat föresla-
gits att underlätta för utländska personer med rätt utbild-
ning att få tillfälliga arbets-och uppehållstillstånd. I pake-
tet ingår möjligen även lägre löner än för svenska kollegor.

I USA, som bara år  lockade till sig   högutbildade
afrikaner, överväger senaten att ta bort nuvarande be-

gränsning på ”import” av  sjuksköterskor per år till att
ta in ett obegränsat antal från andra delar av världen. Aktiv
rekrytering bedrivs på plats i Afrika av många länder. Det
skrämmande är att de rika länderna bara ser till sina egna
intressen med sådana snabba lösningar. Följderna för de
”exporterande” länderna tycks vara helt irrelevanta.

Sådant skapar oro hos afrikanska regeringar som inte
kan konkurrera lönemässigt med USA och EU.

WHO-rapporten presenterar en tioårsplan för att bygga
upp hälsovård i fattiga länder. Olika aspekter, från studier,
rekryteringsgång, arbetsvillkor till pensionsförhållanden
belyses och en rad åtgärder föreslås.

Framför allt påpekas det viktiga, omfattande och nöd-
vändiga ekonomiska stödet från omvärlden till detta. Och
inte minst det avgörande steget att de rika länderna tar sitt
ansvar och upphör att locka till sig yrkesfolk som behövs i
hemlandet.

Detta måste svenska politiker ha i huvudet när de
diskuterar selektiv invandring.
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K E R S T I N  B J U R M A N  •
Till minne av Gunnar Helander
Sydafrikamissionären och domprosten i Västerås Gunnar Helan-
der har gått bort,  år gammal.

– levde han i Sydafrika men blev på grund av sitt
ställningstagande mot apartheidsystemet ”ombedd” att lämna lan-
det. Tillbaka i Sverige blev han en väckarklocka som bidrog till att
ett starkt engagemang mot rasåtskillnadspolitiken byggdes upp här
i landet.

Gunnar Helander var ordförande i regeringens Sydafrikakommitté
och länge med i styrelsen för SIDA. Han var också vice ordförande
i International Defence and Aid Fund, en Londonbaserad hjälpor-
ganisation, som slussade stora summor pengar till rättegångshjälp
för dem som i Sydafrika gripits för sina åsikter. Under årens lopp
fick han, enligt egen utsago, vara med om att förmedla inte mindre
än sammanlagt , miljarder kronor till offren för apartheid. Han
tog initiativ till att Albert Luthuli fick Nobels fredspris och han var
en känd författare som ofta skrev om ämnen med anknytning till
Sydafrika.

Bland de många namn som afrikanerna gav denne märklige
långe vite man, som så helhjärtat stod på deras sida var ”Han som
gör en glad när han anländer”. KB

Till minne av Elly Jannes
Journalisten och Afrikavännen Elly Jannes har lämnat oss. I en
värld med undangömda vinklar och vrår hade hon förmågan att
vara vägvisare, och kraften att förvalta den.

Hon var grävande journalist långt innan begreppet var upp-
funnet.

Elly lyfte, tillsammans med bland andra Ivar Lo, fram statarnas,
och inte minst statarkvinnornas, livsvillkor i ljuset. Hon rapporte-
rade från Hitlers Tyskland under kriget, förklädd till hattinköpare
för KF. Om människor i krigets skugga, från kvällar i timmerkojan
och resor runt Viktoriasjön.

Jag måste som ung ha läst åtskilligt av Elly, eftersom jag växte
upp med tidningen Vi. Men i mitt minne är Elly vägvisaren till
människorna i Maputos kåkstäder vid självständigheten . Hon
kom dit, med dottern Elle-Kari Höjeberg, från en resa i apartheid-
systemets Sydafrika.

När de vita i stenstaden hukade inför den väntade ”den svarta
hämnden” för de gångna årens förtryck, vandrade Elly nyfiket och
engagerat in bland skjulen. Hon togs emot som en kär vän, och
fick lova att komma igen. Den invitationen fick jag och Lars
Nilsson del av. Som ”delegation” för solidaritetsrörelsen i Sverige
hade vi både bil och chaufför! Tillsammans besökte vi flera bairros,
och bjöds in i hem och samlingssalar.

Naturligtvis kom ingen ”hämnd”. Våra kontakter, tack vare
Elly, visade på en annan och sannare verklighet än diplomatkvar-
terens. Läxan sitter för evigt i mitt huvud.

Under besöket intervjuade journalisten Elly ett antal moçam-
bikaner om deras erfarenheter av kolonialismen och om förvänt-
ningarna inför självständigheten. Det blev till boken Möten i
Moçambique (R&S, ). När den kom ut sa yrkeskvinnan Elly
prövande: ”Jag är lite osäker om den håller …?”

Jag har nu läst den igen, med vetskapen om allt som drabbat
Moçambique. Nu som då säger jag:

– Jo, Elly, den är ett tidsdokument som står sig!
Kvalitet överlever!
Elly Jannes har lämnat oss,  år ung.
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