Hyviä uutisia maailmalta!
UNICEF kiittää avustanne
Äiti-lapsi –tartunnat
laskuun Lesothossa
Lesothossa lähes neljäsosa
aikuisista on hiv-positiivisia. Lapset
saavat usein tartunnan syntymän
yhteydessä äidiltään. UNICEFin
tukemalla kampanjalla yhä useampi
äiti on testattu ja moni lapsi on
saanut ajoissa lääkettä, jolla tartunta
on voitu estää.

Malehloa, 32, on yksi lääkitystä
saaneista äideistä. Hän sai tietää
olevansa hiv-positiivinen
odottaessaan toista lastaan.
Lääkityksen ansiosta lapsi syntyi
terveenä.
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Kamerunissa hiv-aids
osaksi
opintosuunnitelmaa
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Kamerunissa on noin 500 000
hiv-positiivista ihmistä.
Estääkseen uudet tartunnat
valtio on sisällyttänyt hiv-aids valistuksen maan
koulujärjestelmään, joten nyt
hiv-aids valistus on pakollista
kaikille 6-12 -vuotiaille. Lapset
myös testataan koulussa.
Kamerunissa aids on tabu ja
useimmat lapset kuulevat
viruksesta vasta koulussa.
UNICEF on rahoittanut kahden
päivän hiv-aids koulutuksen
900 opettajalle sekä toimittanut
opetuksen avuksi yli 15 000
hiv-aids opasta kouluille.
UNICEF tekee
vaikuttamistyötä
hallitustasolla saadakseen
aikaiseksi pysyviä muutoksia
toimintatapoihin.

Kongon aids-orvot saavat elää perheessä
ja käydä koulua
Maailman ensimmäiset aidstapaukset tulivat ilmi Kongossa.
Tänä päivänä noin 15 % alle 18vuotiaista lapsista on orpoja.
UNICEFin tuella jo 110 000 lasta
on löytänyt uuden kodin
sijaisperheessä, joissa lapsista
huolehditaan ja he saavat käydä
koulua.
Chantal, kuvassa keskellä, on
päässyt mukaan UNICEFin
ohjelmaan, ja saa koulussa myös
tarvitsemaansa terveydenhuoltoa
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ja tietoa siitä miten taudilta voi
suojautua. Ohjelman ansiosta
orpoihin lapsiin kohdistuvat
ennakkoluulot ja syrjintä ovat
vähentyneet .

UNICEF ja PEPFAR avustavat tartunnan
saaneita lapsia Namibiassa
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Namibilainen Alfeus, 8, menetti
vanhempansa aidsille. Hänen
äitiään ei testattu raskauden
aikana eikä hänelle näin osattu
antaa lääkkeitä, jolla viruksen
siirtyminen olisi voitu estää.

Alfeus on onnekas sillä
UNICEFin ja USA:n
presidentin (PEPFAR)
aloittaman kampanjan avulla
hän saa lääkettä, jonka
avulla viruksen eteneminen
aids-vaiheeseen voidaan
jopa estää. Alfeuksella ei
olisi varaa lääkkeisiin ilman
avustusta. Nyt hän voi
käydä koulua ja elää
normaalia elämää viruksesta
huolimatta.
Viime vuoden aikana
Namibiassa 70 %
lääkkeitä tarvitsevista sai
hoitoa.

