Rapport från Hiv/ Aids projektet
När februarimörkret och kylan höll ett stadigt tag i Sverige reste vi åter ner till Sri Lanka. Det
huvudsakliga uppdraget var denna gång att följa upp vårt tvååriga Hiv/Aids projekt i Matara.
Resan ner fungerade mycket bra även om man tycker att den blir längre för varje gång, vad
det nu kan bero på? Conrad Ranawake, gm på INDECOs, är den som är vår motpart och
ansvarig för projektets genomförande. Efter första verksamhetsåret skall vi inkomma med en
uppföljningsrapport till Forum Syd, den organisation som sponsrar vårt projekt.
Allt var välplanerat och ett digert program för mitt besök var fastställt. Förutom att träffa
styrelsen och gå igenom det ekonomiska budgetläget var det planerade besök på fältet.
Projektet vänder sig i första hand till skolungdom och polisorganisationen. Man skall också
utbilda informatörer, trycka upp informationsmaterial och genomföra seminarier och
utbildningsprogram ute i skolorna. Vi har under många år samarbetat med INDECOs i olika
sammanhang och vi ser en påtaglig organisationsutveckling. Jag fick tillfälle att vara med på
en utbildningsdag på en grundskola. Det var en stor skola med 1100 elever, belägen i utkanten
av Matara.
Jag blev mycket imponerad av det sätt på vilket utbildningsdagen genomfördes. Ett
genomtänkt pedagogiskt upplägg. Tillgång till två pensionerade läkare samt unga kvinnor och
män som projektansvariga och genomförare skapar en mycket bra mix. Roligt att se var att en
av de unga, starka, drivande kvinnorna var muslim. Projektet har fått ett mycket positivt
mottagande av alla parter vilket har inneburit att man fått förfrågan från såväl universitetet
som från flottan. Verksamhetsrapporten för första utbildningsåret beskriver på ett
professionellt sätt aktiviteterna och en komplett ekonomisk redovisning för första halvan av
projektet. Projektbudgeten för första året motsvarar ca 200 000 kronor.
Vi har nu att sammanställa en delrapport till Forum Syd där vi beskriver verksamheten och
eventuella avvikelser eller svårigheter under det gångna året. När Forum Syd fått in rapporten,
granskat och godkänt den kan vi rekvirera pengar för år två av projektet. Vi är mycket nöjda
med det sätt på vilket man har jobbat med projektet och mottagandet och intresset från alla
inblandade har varit mycket stort. Det visar inte minst det intresse och förfrågan INDECOs
fått från andra organisationer och grupper. Detta i ett land där sexualkunskap i skolorna är
obefintlig och allra helst Hiv/Aids inte diskuteras. Det håller på att ske en attitydförändring
tack vare information och utbildning. Vi är glada att vara en del i denna process.
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