NORGE TIL GUINEA-BISSAU
TCE Guinea Bissau
Ideen med prosjektet er å øke tilgangen til HIV-forebygging, testing, behandling og omsorgstjenester for
Guinea-Bissaus væpnede styrker. Prosjektet samarbeider med Folkehelsedepartementet for å redusere
antall nye infeksjoner og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i Forsvaret, samt familier og
lokalsamfunn knyttet til Forsvaret. Prosjektet henter inspirasjon fra TCE-programmet som fokuserer på å
gi lokalsamfunn og enkeltpersoner verktøyene for å bekjempe HIV- og AIDS-epidemien.
I 2021 ble det identifisert flere HIV-positive enn forventet. De ble gitt ARV-behandling. Informasjon,
forebygging og behandlingsmuligheter nådde ut til familier til de positive gjennom opplæring av
personalet ved lokale kliknikker.

Total Control of TB
Tanken er at folk tar kontroll over helsen sin, og slik forebygger nye tilfeller av HIV, AIDS og TB samt
reduserer dødeligheten med 36 % for TB og 35 % for HIV og AIDS. Prosjektet sikrer universell tilgang til
behandling uansett kjønn, i henhold til menneskerettighetene.
Prosjektet er en viktig del av ADPP Guinea Bissaus bidrag til samfunnshelsen i Guinea Bissau. På grunn av
prosjektaktivitetene øker kunnskapen og forståelsen for tuberkulose, HIV og AIDS i samfunnet. Personer
som er HIV-positive søker behandling og råd for å redusere virusets effekt på kroppen. Pasienter som
har falt ut av behandlingen blir gjenopptatt til helseinstitusjonene.

Farmers Club i Oio & Cacheu
Prosjektet tar sikte på å styrke småskalabønder økonomisk i produksjon av cashew- og andre vekster, og
markedsføring av bearbeidede produkter. Dette gjøres gjennom å organisere bønder i klubber.
Klubbene får opplæring i bruk av utstyr for å håndtere grønnsaker og frukt. Prosjektet gjennomfører
arrangementer og handlinger på samfunnsnivå for å opprettholde motstandskraft og forbedre bondens
produktivitet. Den økonomiske situasjonen forbedres også gjennom erfaringer og styring av priser
gjennom organiserte markedsføringsprosesser. I 2021 startet byggingen av to lagrings- og
prosesseringssentre i Oio og Cacheu, som skal ferdigstilles i 2022. Dette et skritt fremover i å øke
inntektene i kombinasjon med at infrastrukturen til markedet blir reparert av klubbene. Hage- og
risproduksjonen øker og bidrar til et sunnere kosthold. Kvinner blir også i økende grad involvert i
matprosesseringen.

