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BISTAND
Av Sissel Henriksen (tekst) og 
Skjalg Bøhmer Vold (foto)

Malawi, med drøyt 18 millio-
ner innbyggere, et av verdens 
fattigste land. Landet i Sørøst-
Afrika har lav levealder og 
høy dødelighet blant barn og 
fødende mødre. Det er også 

ett av de landene som er har-
dest rammet av hiv-epidemi-
en – rundt en fjerdedel av be-
folkningen er hivsmittet. 

– 70 prosent av befolknin-
gen lever på under én dollar 
per dag. Det er de fattige på 
landsbygda som har det 
verst, sier Thokozani Mben-
dera, leder i organisasjonen 
Family Planning Association 
of Malawi (FPAM). 

FPAM tilhører i likhet med 
sin norske søsterorganisasjon 
Sex og Politikk paraplyorga-

nisasjonen International 
Planned Parenthood Federati-
on (IPPF). Mbendera besøkte 
Norge i forbindelse med Aren-
dalsuka, og benyttet besøket 
til å delta på åpne møter og 
treffe samarbeidspartnere. 

Global kneblingsregel
Rett etter at han ble innsatt i 
januar, gjeninnførte USAs 
president Donald Trump den 
såkalte kneblingsregelen 
(«Global Gag Rule»). Regelen 
innebærer at amerikanske bi-
standspenger ikke kan gis til 
utenlandske organisasjoner 
som tilbyr eller gir informa-
sjon om abort, eller som arbei-
der politisk for å liberalisere 
abortlovgivning.  

IPPF har nektet å skrive 
under på regelen. Det samme 
har FPAM i Malawi, som ak-

tivt lobber for en mer liberal 
abortlov i landet, der det i dag 
kun er legalt å ta abort hvis 
den gravides liv er i fare. 

– En ny lov er nå under be-
handling i regjeringen. Den 
åpner for legal abort også ved 
voldtekt, incest, alvorlig mis-
dannet foster, og dersom gra-
viditeten blir psykisk trauma-
tisk for kvinnen. Men kneb-
lingsregelen gjør det vanske-
ligere å få vedtatt den nye lo-
ven, sier Mbendera.

Malawis strenge abortlov 
fører ikke til færre aborter, 
men til utrygge, illegale 
aborter. Kvinnene bruker 
ståltråd, drikker såpe eller 
spiser urter for å fram-
provosere abort.

– 30 prosent av pasientene 
på de gynekologiske avdelin-
gene er der som følge av 

komplikasjoner etter illega-
le, utrygge aborter. Dette 
kunne vært unngått med le-
gale, medisinsk forsvarlige 
aborter, men som det er nå, 
kan myndighetene ikke fore-
bygge, bare prøve å reparere 
når skaden er skjedd, sier 
Mbendera. 

Med 534 dødsfall per 
100.000 fødsler i 2015 ligger 
Malawi som nummer 24 i ver-
den i mødredødelighet, iføl-
ge CIA World Factbook. 

Mbendera anslår at 30 pro-
sent av mødredødeligheten 
skyldes utrygge aborter. 

Rammes hardt av kutt
Kuttet i støtte fra USAs bi-
standsorgan US Aid rammer 
hardt i Malawi.

– US Aid har vært den stør-
ste bistandsgiveren i Malawi, 

Malawi tynes av Donald Trumps kneblingsre gel, som stopper bistand til reproduktiv helse:

Kneblet av 
Trump

FATTIG: Malawi trenger både å redusere 
hiv-smitte og befolkningsvekst. Begge 
deler er blitt vanskeligere etter at Do-
nald Trump gjeninnførte USAs 
kneblings regel.


