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■ BURMA 200 000 hiv-smittade utan medicin

Militärjuntan motarbe
Aung San Suu Kyi talar vid ett av Burmas få härbärgen för hivsmittade. Den styrande militärjuntan gör ytterst lite för att få bukt med allvarliga sjukdomar som drabbar hundratusentals burmeser.

Något av det första Aung San Suu Kyi gjorde efter att
hon släppts ur husarresten för ett par veckor sedan
var att besöka hivsmittade i Rangoon.
Dagen efter kom en representant för regeringen
med militärjuntans reaktion. Han meddelade att härbärget ska stängas.

Kyi själv till de smittade i det enkla
tvåvåningshuset i trä med palmbladstak, där 82 patienter sover på bambumattor. En del av dem är barn.
I ett tal vädjade hon till det internationella samfundet om hjälp: pengar
till mat, till medicin, till tak över huvudet för de sjuka.

När Kyi Myo Tunfs man smittade
henne med hiv, blev hon utstött ur sin
hemby och förbjuden att träffa sin son.
– När jag blir bättre och klarar mig
själv ska jag ta tillbaka honom, upprepade hon gång på gång när Sydsvenskans utsända träffade henne i
Rangoon förra året.

Nästa dag dök regeringens representant upp. Hans budskap var att den
patient som inte lämnar huset inom
en vecka ska ställas inför rätta.
De som lydde skulle få en plats på
ett regeringsdrivet ställe.
Det finns runt 240 000 hivsmittade i Burma. Regeringen driver två
sjukhus med totalt 250 sängplatser.

Hon hade sökt sig till ett härbärge för hivsmittade som drivs av Phyu
Phyu Thin och andra medlemmar i
Nobelpristagaren Aung San Suu Kyis
tvångsupplösta demokratiska parti
NLD.
Tre dagar efter att hennes husarrest hade hävts kom Aung San Suu

”Vi är på väg
att mista en
stor del av
den unga generationen
till sjukdomen. Det är
en katastrof
för vårt land.”
Phyu Phyu Thin.

Patienterna måste själva betala sin
medicin, en omöjlighet i ett land där
en månadsdos kostar mer än en månadslön.
Enligt FN är epidemin i Burma en
av de allvarligaste i Asien. Enligt Läkare utan gränser får i bästa fall var
femte som behöver medicin någon
hjälp. Aktivister har fängslats för att
de delat ut kondomer. Få människor
vet hur sjukdomen smittar. Okunskapen och rädslan gör att många smittade förföljs och stöts ut.
Aung San Suu Kyi började i slutet av
1990-talet utbilda aktivister som skulle hjälpa de allt fler smittade. Phyu
Phyu Thin, som då var en ung NLDmedlem, kontaktade munkrörelsen

