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Orden ovan är de första i boken Diary from
the Land of the Brave. De är ett obegripligt
uttalande från en -åring om man inte även
känner till att Livvy lever med hiv sedan fyra
år. Hennes ord avslöjar inte bara förvåning
över att ha klarat sig så länge, utan även
glädje över att ha orkat klara av den diskrimi-
nering, sociala utstötthet och ensamhet som
alltför ofta följer dem som väljer att vara
öppna med sin hivstatus.

Jag mötte Livvy van Wyk Samaria . Det var dock först i
början av  som vi började arbeta tillsammans i ett projekt som
syftade till att öka kunskapsnivån om hiv-positiva och deras situation.
Livvy, som arbetade på en av våra partnerorganisationer började
skriva en online-dagbok på Afrikagrupperas hemsida om sitt liv och
sin situation. Hennes texter berörde och avslöjade en annan värld.

”Hiv/aids ändrar världens logik. När man behöver sin familj och
vänner som mest försvinner de och kastar bort en”, konstaterar
Livvy och tyvärr har hon rätt. Hiv/aids vänder upp och ner på
världen för den människa som drabbas och för de närstående.

Boken tar läsaren på en resa från det att Livvy som -åring
försöker ta livet av sig när hon får reda på att hon är hiv-positiv, till
 års sista dag då hon ser tillbaka på ett händelserikt år. Livvy
skriver uppriktigt om sin sorg, ensamhet, ilska och maktlöshet över
att familj och vänner har övergivit henne då hon behöver dem som
bäst. Dagboken är dock trots dessa inslag först och främst en text om
viljan att leva, att bli accepterad och hitta sig själv och sin egen

N A M I B I A

Jag fyllde
 år idag
och tänk…
jag lever
fortfarande!

identitet utöver den som samhället givit henne som ”the AIDS girl”.
Hennes dagboksanteckningar är även en kärleksförklaring till mor-
mor. Mormor Johanna är nämligen den enda som genom åren
fortsatt att hålla sitt hem och sin famn öppen för Livvy trots den
övriga familjens och grannarnas avståndstagande.

När vi färdigställde texten innan den skulle gå till tryck, berättade
jag för Livvy att hon är en av de modigaste människor jag mött
under min tid i Namibia. Livvy såg först lite frågande ut, men
svarade sedan skrattade ”Hey, I am a descendant from the land of
the brave”.

Nog ligger det något i det. För faktum är, bara en mycket modig
ung kvinna skulle kunna skriva en sådan här bok.

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

Tidigare Afrikagruppernas infovolontär i Namibia, medskribent till
boken Diary from the Land of the Brave.
Boken kommer att lanseras vid bok och biblioteksmässan i
Göteborg i september, då även Livvy kommer till Sverige.
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