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1. Aung San Suu Kyi möter föreståndaren Phyu Phyu Thin och patienter på ett av Burmas få härbärgen för hivsmittade. 2. Fadern till en
patient utanför sonens myggnät. Få patienter på härbärget får besök. Fattigdom och social skam hindrar släktingarna från att komma.
3. En hivsmittad patient vilar. För att kunna börja med bromsmediciner mot aids måste han först bli frisk från sin tuberkulos.

”Regimen är immun
mot känsla. Men jag
tänker fortsätta arbeta trots hot och trakasserier. Det är viktigt att
inte låta rädslan segra”
Phyu Phyu Thin.

FAKTA
Militärjuntan har all makt

För första gången på tjugo år höll Burma val
den 7 november. Det var varken fritt eller
rättvist och vanns av partier ledda av före
detta generaler som står militärregimen
nära.
1989 vann National League for Demo-

cracy, NLD, det enda demokratiska val som
hittills hållits i Burma. Valresultatet underkändes av militärjuntan.
Aung San Suu Kyi har med kortare avbrott
hållits i husarrest. Hon var förbjuden att
kandidera i valet och hennes parti, NLD, har
tvångsupplösts.
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och organiserade ett samarbete. Tillsammans etablerade de härbärgen
i och utanför klostren där smittade
kunde få medicin och omsorg – och
en värdig död när den dagen kom.
I dag finns bara ett enda härbärge
kvar.
– Vi är på väg att mista en stor del
av den unga generationen till sjukdomen. Det är en katastrof för vårt land,
sa Phyu Phyu Thin då.
Efter munkupproret 2007 slog regimen hårt mot alla slags aktivister.
Kloster och härbärgen tvångsstängdes, ett av dem var Magginklostret,
berömt för sitt arbete för hivsmittade.
Medan landet fortfarande led av

sviterna efter cyklonen Nargis som
2008 dödade runt 140 000 människor och gjorde miljoner utblottade,
lät militärregimen fängsla ytterligare en omgång aktivister som försökte
hjälpa de nödställda.
Phyu Phyu Thin, som nu också tar
hand om hivpatienter i sitt hem, säger att hon lever under ständig övervakning. Hon har fängslats för att hon
hjälpt hivsmittade, regimen misstänker
att hjälparbetet har politiska syften.
– En morgon klockan fyra knackade det på min dörr. Utanför stod en
benig och febrig 12-åring med svullna
lungor. Han hade rest mer än 300 kilometer för att få hjälp. Men han fick
ingen. Regimen är immun mot känsla.

Men jag tänker fortsätta arbeta trots
hot och trakasserier. Det är viktigt att
inte låta rädslan segra, säger hon.
BURMA
Naypyidaw

Rangoon

Trots att Burma är ett av världens fattigaste länder, är det också ett av de
länder i Asien som fått minst internationellt bistånd, bland annat för att
givarna fruktar att pengarna hamnar
i juntans fickor i stället för att komma
till nytta för folket.
Sedan 1988 har Burmas militär fördubblats och förbrukar nu hälften av
pengarna i landets budget. Till sjukoch hälsovård avsätter regimen en
dollar per invånare.
När 25 000 män, kvinnor och barn
under 2008 dött i aids anklagade

Läkare utan gränser i en uppmärksammad rapport Burmas regering
och världssamfundet för att svika de
sjuka. Organisationen var länge den
enda som i någon större skala försåg
smittade med bromsmediciner.
Nu har FN:s Global Fund, som sedan 2005 bojkottat militärregimen,
beslutat att engagera sig i Burma
igen. Fonden lägger årligen miljarder
dollar på att bekämpa hiv-aids, malaria och tuberkulos.
Översättning: Karen Söderberg.
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