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Gratis hiv-test fyller kliniken
På testkliniken New Start Centre i Katutura i Windhoek strömmar folk in, med
bil och till fots. Förmiddagssolen kastar skuggor och där samlas människor i
väntan på att få göra ett gratis hivtest.
— Jag har testat mig tre gånger förr. Kolla här, här
stack de mig i fingret, säger Windhoekbon Erwin Mayanda och
visar upp en röd prick på sitt vänstra pekfinger.
Sist han besökte testkliniken var den nionde oktober förra
året, och nu är Erwin Mayanda otålig att få resultatet igen, för
att veta att allting är okej.
– Jag och mina kompisar använder alltid kondom när vi har
sex. Kondomerna får vi gratis på sjukhusen. Även om vi skyddar
oss är det ändå bra att testa sig med jämna mellanrum för att
vara säker, säger Erwin Mayanda.
I väntsalen till registreringen sitter tre vänner längst fram i
kön. Det är syskonen Ester och Paulus Kambonde och grannen
Happy Sisco, som bor i närheten av kliniken. De skruvar sig på
stolarna och ser ut att vara lite illa till mods, men som de kompisar de är stöttar de varann och skojar sinsemellan.
– Det är första gången vi testar oss, säger Happy Sisco och
tittar nervöst in mot mottagningsrummet.
En vanlig dag kostar det 10 namibiska dollar, ungefär åtta
kronor, att hiv-testa sig i Namibia. I år, på den nationella hivtestdagen och en månad framåt, är det gratis. Hälsoministeriet planerar att göra detta till ett återkommande arrangemang.
– Många namibier tar problemen med hiv och aids på allvar.
Vi får gratis kondomer på pubar, uteställen, testkliniker och
sjukhus, säger Happy Sisco.
– Det är fullt. Det är ungefär 300 som har varit här hittills i
dag, säger Albertu Alfredu som arbetar som rådgivare för organisationen New Start Centre.
Organisationen finns sedan fyra år för att erbjuda
billiga hiv-test för så många namibier som möjligt på sina sammanlagt sju kliniker. Antalet människor som lever med hiv i Namibia är enligt den senaste mätningen 19,3 procent. Mätningen
görs på gravida kvinnor under rutinkontroller.
– Siffran är något lägre bland män, för det är lättare för kvinnor att bli infekterade, säger Victor Mutumbulwa, som arbetar
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— Kolla här, här stack de mig i fingret, säger Erwin Mayanda.
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på AIDS Law Unit på organisationen Legal Assistance Centre.
Organisationen driver utbildningskampanjer om hiv och aids
och försöker även påverka landets lagar så att människor som
lever med hiv inte ska bli diskriminerade.
Sedan 2002 har antalet infekterade gått ner från 23,6 procent till 19,3. Trots att siffran sjunker befarar Victor Mutumbulwa att siffrorna kommer att öka på sikt.
– Jag vet det inte säkert, men om man ser till människors
sociala beteenden finns det en risk att spridningen ökar. Bland
de mest utbildade är hiv-prevalensen lika hög. Även om människor känner till faran med hiv är det många som i alla fall inte
skyddar sig, säger Victor Mutumbulwa.
Att få resultatet på en testklinik tar ungefär tre veckor.

När magasinet Södra Afrika ringer Happy Sisco för att kolla hur
det gått är hon i skolan där hon studerar sömnad och design.
Hiv-testet var negativt.
– Det är skönt att höra. Ester och Paulus är också okej, säger
Happy Sisco.
Johannes Berndalen

