
Mindre aids. 
Mer utveckling.

10 exempel på hur vi kan hejda hiv/aids
och minska fattigdomen
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Dr. Elizabeth Madra,
Programme Manager,
Ministry of Health: En sjuk
befolkning producerar
mindre. Det påverkar hela
landets utveckling.
Ekonomin blir lidande och
matförsörjningen är i fara.
Vi förstod tidigt att vi
måste satsa allt för att
hejda hiv/aids.

Godfrey Kayongo, Chairman,
St. Balikuddembe Market:
Under de värsta åren dog två
till tre försäljare i aids varje dag.
Då satsade vi på information,
med stöd från hälsodeparte-
mentet och norska Norad, och
utbildade över 300 informatörer.
Idag växer marknaden. 

Angelina Wapakabulo,
Project Coordinatior, The Market
Vendors HIV/AIDS Project:
Hiv/aids är både en mänsklig
och ekonomisk fråga. Om före-
tagarna förstår att det är bra
för affärerna, är det lättare att
få dem att engagera sig i kam-
pen mot hiv/aids.

Prince Dick Kayemba,
Peer-educator, St. Balikuddembe
Market: Jag var den förste som
gick ut med att jag är hiv-positiv
på marknaden. Det har hjälpt
andra, fler vågar testa sig. 
Jag är beviset på att livet inte
behöver vara slut även om man
har hiv. 

Uganda har halverat 
spridningen av hiv/aids
Hiv/aids sprider sig snabbt och hotar utvecklingen i många länder i världen.
Men det finns några länder som lyckats hejda spridningen, och som visar
att det är möjligt. Uganda är ett av dem. Här har förekomsten av hiv mer än
halverats sedan 1992. Det är resultatet av en mycket medveten kamp mot
hiv/aids där regeringen, myndigheterna, många privata företag, frivilliga
organisationer och enskilda människor har engagerat sig.

I början av 1980-talet upptäcktes de
första fallen av aids i Uganda. Tio år
senare exploderade epidemin och i
de värst drabbade områdena var
upp till 30 procent av befolkningen
hiv-smittade. Regeringen hade redan
startat nationella program mot
hiv/aids. Men då, i början 1990-
talet, tog regeringen till okonventio-
nella metoder för att nå ut till hela
befolkningen.

I radion hördes krigstrummor
som påannonserade meddelanden
om att landet var invaderat av
hiv/aids. Krigsförklaringen gjorde
att många – både privatpersoner,
organisationer och företagare – blev
engagerade och började samarbeta.

Redan efter ett par år hade den
onda cirkeln brutits och spridningen
av hiv/aids började minska.

Öppenhet och bättre vård
Idag är hiv/aids en utvecklingsfråga
för hela befolkningen. Överallt
pågår öppenhjärtliga diskussioner
om sex och livsstil – i skolorna och
på arbetsplatserna, i hemmen och
på diskoteken, via radio och TV,
från mun till mun.

Kunskapen om hur hiv smittar
har ökat vilket gör att fler kan skydda
sig. Diskrimineringen av smittade
och sjuka har minskat tack vare
öppenheten kring frågorna. Vården
och behandlingen av aids-sjuka har
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förbättrats vilket gör att fler kan leva
ett värdigare liv trots sjukdomen.

Massiv mobilisering
Hela 19 departement arbetar aktivt
med regeringens aids-program, från
jordbruksdepartementet till justitiede-
partementet, med hälsodepartementet
i spetsen. Och många privata företag
och organisationer samarbetar med
regeringen i kampen mot hiv/aids.

Men trots den massiva mobiliser-
ingen och den positiva utvecklingen
finns det en del mörka moln på him-
len. Det saknas pengar till det natio-
nella aidsprogrammet, och regeringen
har svårt att uppfylla sitt löfte om
gratis bromsmediciner bland annat
för att Världsbanken sänkt sitt stöd.

En annan utmaning är att minska

kvinnornas utsatthet, idag är det 
fler kvinnor än män som smittas 
och många smittas i äktenskapet.
Ytterligare en utmaning är att
utveckla hälsosystemet så att hela
befolkningen får tillgång till både
frisk- och sjukvård.

Sanyu Kagwa, Presenter/
Producer, Straight Talk radio-
show: Attityderna till sex och
livsstil har förändrats på bara
ett par år, i synnerhet föräldrar-
nas. Öppenheten har ökat. Idag
pratar vi även om känsliga
ämnen som kultur och religion.

Sara Kayemba,
Peer-educator, St.
Balikuddembe Market:
Att sprida information
är oerhört viktigt. Alla
måste veta var man
kan testa sig och hur
man skyddar sig.

Herbert Zake, Head of
Human Resources, Standard
Chartered bank: Det är billigare
att behandla aidsfallen, än att
tvingas ersätta dem. Därför
har vi ett program för våra
anställda som är hiv-positiva
och aids-sjuka. 

Gideon Byamugisha, Priest,
Anglican Church of Uganda:
Människor blev chockade när
jag berättade att jag var hiv-
positiv. Fortfarande får jag för-
klara att man kan få hiv
genom blod och injektioner,
eller födas med det. Det är
inget Guds straff.

FAKTA OM UGANDA
24,6 miljoner invånare
50 procent är under 15 år
87 procent lever på landsbygden
Läskunnigheten är 68 procent 
Medellivslängden med aids är 42,6 år
Medellivslängden utan aids är 54,1 år 
Första fallen av aids upptäcktes 1982
2 miljoner har smittats med hiv sedan 1982
900 000 har dött i aids sedan 1982
2,1 miljoner barn har förlorat en eller båda 
föräldrarna i aids
Idag lever 1,1 miljoner (5 procent av befolkningen)
med hiv
Varje år utvecklar 120 000 ugandier aids

Öppenhet och information
är grunden i kampen mot
hiv/aids.
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Förebyggande hiv-arbete handlar
lika mycket om att bryta traditionella
könsroller och tabun, som att öka
kunskapen om hur hiv sprider sig
och hur man skyddar sig. Det är
lika viktigt att förändra attityder och
beteenden, som att se till att det
finns kondomer till alla.

Ökad jämställdhet är ett viktigt
verktyg i kampen mot hiv/aids.
Unga kvinnor som kan utbilda sig
och tjäna egna pengar slipper vara
ekonomiskt beroende av männen.
Självständigheten gör också att de
får mer makt över sin egen sexualitet.

Många av de projekt som Sida ger
stöd till handlar om att både sprida
information och starta diskussioner
bland unga människor. Fördomsfria
diskussioner om sex och hiv och
könsroller i skolorna, på gatorna,

arbetsplatserna och i hemmen.
Kanalerna är ofta ungdomarnas
egna: radio, TV, film, magasin som
skriver om mode och nöjen, gratis-
tidningar och informella diskussions-
grupper.

Öppenheten ökar respekten 
mellan könen. Det ger unga kvinnor
styrka att säga ja eller nej på egna
villkor. Det ger unga män anledning
att förändra beteenden och bryta
mot invanda roller. Något som inte
bara minskar risken för hiv utan
också motverkar andra sexuellt över-
förbara sjukdomar, våld, övergrepp
och oönskade graviditeter.

Öppna diskussioner i media
motverkar hiv i Uganda
Varje månad kommer två miljoner
ungdomar i Uganda i kontakt med
Straight Talk genom att läsa en gra-
tistidning, lyssna på radio eller träffa
kompisar. Straight Talk handlar om
kärlek, relationer och om ett säkert
sexliv utan risk för oönskade gravidi-
teter, könssjukdomar eller hiv. Som
ung får man den kunskap som krävs
för att själv fatta beslut som påverkar
ens hälsa. Man får också chansen att
bygga upp självförtroende att säga
nej – eller ja. Straight Talk startade
som tidning 1993, och finns numera
också som radioprogram, lärartid-
ning och ungdomsklubbar.

Alla måste ha rätt att 
säga ja eller nej
Nästan hälften av alla som smittas med hiv i världen är mellan 15 och 
24 år. Majoriteten får det genom oskyddat sex. Men det räcker inte att
dela ut kondomer för att stoppa epidemin. Det krävs mer än så. Männen
måste ta ett större ansvar för sin sexualitet. Och unga flickor och kvinnor
måste få mer makt att själva välja om de vill ha sex, och med vem. 

När kommunismen föll
kom friheten till
Rysslands västligaste
stad Kaliningrad. Men
med friheten kom också
droger, hiv och aids.

Foto: Karin Alfredsson/PRESSEN
S BILD
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Ungas rätt till den egna 
sexualiteten
I Ryssland satsar RFPA (Russian
Family Planning Association) och
svenska RFSU på ungdomars sexu-
ella och reproduktiva hälsa.
Sexualundervisning i skolorna, sats-
ningar på jämställdhet och fokus på
öppenhet och rättighet till den egna
sexualiteten, ska minska riskerna för
hiv/aids. Projektet pågår i Moskva
och regionerna Pskov, Novgorod,
Petrozadovsk, Murmansk och
Archangelsk. RFPA arbetar också
för att få politiker och media att
uppmärksamma hiv/aids-frågorna.

Kamp mot hiv/aids – och för
jämställdhet
För tio år sedan började en handfull
organisationer arbeta för att minska
spridningen av hiv/aids bland unga
drogmissbrukare i nordöstra Indien.
Idag finns nätverket NEIHAN med
17 organisationer som har ett nära
samarbete med kyrka, polis, kom-
munledning och övriga samhället.

Drogprevention, sexualunder-
visning, tillgång till kondomer och
sprutbytesprogram ingår i verk-
samheten. Resultatet är att hiv/aids
har minskat och jämställdheten har
ökat.
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När flickor och unga
kvinnor får makt över sin
egen sexualitet minskar
risken för att de ska
smittas av hiv. Därför är
satsningar på ökad jäm-
ställdhet viktigt i kampen
mot hiv/aids. 

Foto: eyeQnet
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Länder som väljer att attackera hiv/
aids med öppenhet och samarbete
har större möjligheter att lyckas, än
länder som bemöter epidemin med
tystnad. Här har regeringarna och
beslutsfattarna i de drabbade län-
derna, och i resten av världen, ett

stort ansvar. Hiv/aids måste bli en
central fråga i alla sammanhang,
och det måste finnas utrymme för
både akuta insatser och långsiktiga
strategier.

Många av de projekt som Sida
ger stöd till handlar om att öka

Ingen regering får blunda 
för epidemin
Hiv/aids är inte bara en hälsofråga, utan också en utvecklingsfråga. Vad
händer till exempel med ett lands utveckling när en tredjedel av befolk-
ningen är smittad? När var tionde lärare har aids? Hur ska vården fungera
när sjuksköterskorna blir sjuka? Det är frågor som regeringarna i de hiv-
drabbade länderna har att brottas med, både omedelbart och på lång sikt.

Tusentals hiv-aktivister i
Pretoria demonstrerar mot
läkemedelsföretagens
höga priser, och för att
Sydafrika ska få laglig
rätt att importera billiga
bromsmedicner.

Foto: Anna Zieminski/PRESSENS BILD
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samarbetet mellan länder, regeringar,
företag, myndigheter och enskilda
organisationer. På så vis kan kunskap,
erfarenheter, ekonomiska resurser
och engagemang blir tillgängligt för
fler.

Sida ger även stöd till många
enskilda organisationer som arbetar
för att stärka de drabbade männi-
skornas rättigheter genom att aktivt
påverka politiker och beslutsfattare i
sina egna länder.

En ny väg genom Laos – och
en väg att förebygga hiv/aids
När National Road No. 8 i Laos
skulle byggas om planerade myndig-
heterna inte bara för själva vägar-
betet. Myndigheterna planerade
också för att minska risken för
hiv/aids bland vägarbetarna och
befolkningen längs vägen. Före-
byggande hiv-arbete integrerades i
vägbygget. Målgrupper för informa-
tionen är vägarbetare, prostituerade,
lastbilschaufförer, boende i området
och barägare. I projektet ingår bl a
att stärka lokala myndigheters och
organisationers kunskap kring hiv/
aids och öka beredskapen. Inom
ramen för projektet har det också
utbildats ett team som arbetar med
hiv/aids-frågorna i området. Här
finns representanter från entrepre-
nören, myndigheter, ungdomsorga-
nisationer och kvinnoorganisationer.

Kunskap gör det enklare att
budgetera för hiv/aids 
Hur arbetar regeringarna med hiv/
aids? The Institute for Democracy
in South Africa (IDASA) och den
latinamerikanska organisationen
Fundar gör jämförande studier kring
hur regeringarna i Afrika och Latin-
amerika budgeterar för arbetet mot
hiv/aids. Man studerar också hur
informationen görs tillgänglig för

beslutsfattare och regeringstjänste-
män. Målet är att sprida kunskap
kring hiv/aids-budgetering som ett
effektivt nationalekonomiskt redskap.

Kartläggning av effekterna 
på jordbruket
RENEWAL är ett nätverk av orga-
nisationer som undersöker hiv/aids
effekter på bland annat jordbruket
och presenterar förslag och lösningar
till regeringarna och departementen.
RENEWAL, Regional Network on
HIV/AIDS, arbetar med projektet
Rural Livelihoods and Food Security
i Malawi, Uganda, Zambia och
Sydafrika.

5

”Kondommannen” delar 
ut gratis kondomer och 
information om hiv/aids 
till busspassagerarna i
Bangkok, på Internationella
Aids-dagen den 1 december. 

Foto: Sakchai Lalit/PRESSENS BILD
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Bristen på vård och behandling är
ett stort problem i många fattiga
länder. Sjukvården är inte utbyggd
för att klara av en epidemi av det
här slaget. Det saknas ekonomiska
resurser, kunskap och kapacitet för
att snabbt bygga upp system som

når alla. Fördomar mot hiv/aids och
diskriminering av de drabbade är
andra orsaker till att vården och stö-
det inte fungerar.

Många av de projekt som Sida ger
stöd till handlar både om att förbättra
tillgången till vård och bromsmedici-

6

Alla ska ha rätt till vård och
värdig behandling
38 miljoner människor lever med hiv i världen idag och många har
utvecklat aids. Det är en mänsklig rättighet att få vård, mediciner, ekono-
miskt och socialt stöd. Men det är bara en bråkdel som får det. Många
riskerar också att diskrimineras på andra sätt i samhället. Därför är det
viktigt att satsa på stöd som når de mest utsatta. Det ger fler människor
möjlighet att leva ett värdigt liv och minskar risken för spridning av
hiv/aids

Jady Graslund, 9 år,
lever med hiv/aids
och tar mediciner två
gånger om dagen.
Vårtorna är en följd av
aids, och kommer 
aldrig att försvinna
helt. Men hon går i
vanlig skola och är
helt accepterad av de
andra eleverna och
lärarna. Hennes
mamma dog i aids
1996 och idag bor
hon med sin faster i
Johannesburg,
Sydafrika.

Foto: Per-Anders Pettersson/PRESSENS BILD 
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ner, och att öka de hiv-smittades och
aids-sjukas rättigheter i samhället.
Det gäller i synnerhet extra utsatta
grupper som kvinnor och barn.
Förebyggande arbete för att minska
spridningen av hiv ingår också ofta i
dessa projekt.

Andra områden som är viktiga att
satsa på är forskning om hur smittan
kan föras över från mamma till barn,
och bättre förebyggande behandling
av gravida kvinnor. Sida ger också
stöd till forskning och utveckling av
säkra och billiga vacciner.

Stöd till föräldralösa och 
utsatta barn
När föräldrarna blir sjuka i aids
drabbas barnen ofta mycket hårt.
Familjens ekonomi slås sönder.
Många, framförallt flickor, måste
sluta skolan för att sköta om de
sjuka. Att förebygga hiv/aids genom
information, minska diskriminering
och ge föräldralösa barn en bra upp-
växt är alla viktiga delar i arbetet för
att stärka barnens rättigheter. Ett av
projekten är Röda Korsets Sida-
finansierade ”Home based care,
prevention and orphan support” i tio
länder i södra Afrika. Där arbetar
man med både utbildning, vård och
stöd i hemmet, och opinionsbildning
mot politiker.

Ett värdigt liv som smittad
Den som är hiv-positiv har rätt att
leva ett värdigt liv. Sedan 1987 arbe-
tar den ugandiska gräsrotsorganisa-
tionen TASO för hiv-positivas och
aids-sjukas rättigheter. Grundtanken
är att det går att stoppa spridningen
av hiv om man stöttar dem som är
smittade. En viktig del är att få bukt
med fördomar och diskriminering.
Anhöriga som blir utan försörjning
när en familjemedlem blir sjuk, kan
få hjälp med utbildning för att skaffa

sig ett jobb. TASO har egna hälso-
center där man kan hiv-testa sig, och
många hiv-smittade deltar i deras
bromsmedicinsprogram.

Hiv-smittades rättigheter 
bevakas i Sydafrika
The Aids Law Project (ALP) i
Sydafrika bevakar de hiv-smittades
mänskliga rättigheter, med fokus på
kvinnor, barn och interner. ALP ger
både juridisk rådgivning och rätts-
hjälp. I det viktiga arbetet med att
öka tillgången till bromsmediciner
har ALP lyckats få regeringen att
besluta att alla sydafrikaner ska få
tillgång till mediciner. ALP har
också fått igenom ett avtal med två
läkemedelsproducenter om bättre
tillgång till bromsmediciner i Afrika
söder om Sahara.
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Rysslands unga lever 
farligt. Östeuropa har, 
tillsammans med Asien,
den snabbaste spridningen
av hiv/aids i världen. Unga
drogmissbrukare löper
störst risk att smittas.

Foto: Karin Alfredsson/PRESSENS BILD
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Sedan aids upptäcktes för drygt 20
år sedan har 20 miljoner människor
dött. Idag lever 38 miljoner med
hiv-smittan. I de värst drabbade
områdena i Södra Afrika är medel-
livslängden bara 39 år.

Familjer splittras och barn blir
föräldralösa. Skolor, arbetsplatser
och myndigheter förlorar livsviktig
kunskap när medarbetare blir sjuka
och dör. De höga kostnaderna för
vård och behandling hotar de redan
fattiga ländernas ekonomier.

Om inte åtgärder sätts in omedel-
bart kommer framtida generationer
att drabbas ännu hårdare.

För vi är bara i början av epidemin.
De verkliga konsekvenserna visar sig
först om fem till tio år när dagen
hiv-smittade utvecklar aids.

För att hejda epidemin krävs mer
pengar, ökad kunskap, fler insatser
och bättre samarbete mellan världens
länder. Det krävs också en strategi
för varje drabbat land. Det är anled-
ningen till att Sida flerdubblar insat-
serna mot hiv/aids.

En investering i kommande
generationer
Hiv/aids har en central roll i allt
svenskt utvecklingssamarbete. Det
gäller både i samtal med andra län-
ders regeringar och i konkreta projekt
som till exempel ett vägbygge i Laos.

Sverige och Sida satsar kunskap
och pengar på att förbättra det före-
byggande arbetet och för att stödet
till smittade och sjuka ska byggas ut.
Vi ger stöd till bromsmediciner och
utvecklingen av vacciner. Vi arbetar
också för att länder och sektorer ska
utveckla förmågan att bemöta kon-
sekvenserna av hiv/aids i framtiden.

En gemensam kamp 
mot hiv/aids
Samarbete, både på internationell
nivå och mellan människor i de 
drabbade länderna, är livsviktigt.

Sverige ökar insatserna 
mot hiv/aids i världen
Hiv är ett virus som bryter ned motståndskraften, hos både enskilda
människor och hela länder. Det måste attackeras på samma sätt som
det drabbar – på alla områden och nivåer. Det är den svenska strategin 
i kampen mot hiv/aids i världen. Nu flerdubblar Sida insatserna mot
hiv/aids. Det är Sveriges sätt att bidra till att förverkliga FN:s millennie-
mål att hejda spridningen av hiv/aids till 2015.

Stiftelsen Noaks Ark och
Röda Korset arrangerar
en ljusmanifestation på
Sergels Torg på den 
Internationella Aids-dagen,
1 december.

Foto: Jan Collsiöö/PRESSENS BILD
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Internationellt bidrar Sverige med
politiskt, tekniskt och ekonomiskt
stöd till många institutioner som
arbetar med program mot hiv/aids,
bland annat UNAIDS Sekretariatet
och andra FN-organisationer.

I Afrika, Asien, Latinamerika och
Östeuropa arbetar vi för att öka
samarbetet mellan regeringar, insti-
tutioner och enskilda organisationer.
Det kan till exempel handla om
insatser för att förebygga hiv bland
gästarbetare och flyktingar som rör
sig över gränserna, eller gemensam-
ma satsningar på forskning, förebyg-
gande arbete, vård och behandling.

I de drabbade länderna ger vi stöd
till enskilda organisationers kamp mot
hiv/aids. Många är ungdomsorgani-
sationer som arbetar med frågor om
sex och livsstil, andra är organisatio-
ner som arbetar för att alla smittade
och sjuka ska få ett värdigt liv.

Att engagera och involvera män-
niskor som lever med hiv/aids, och
andra berörda grupper i samhället,
är viktigt. Lika viktigt är att försvara
och lyfta de mänskliga och sexuella
rättigheterna. Människor över hela
världen har rätt att skydda sig mot
hiv/aids, och ju fortare de får möj-
lighet att göra det, desto bättre.

9

Hiv/aids är en virussjuk-
dom som bryter ned
motståndskraften, både
hos enskilda människor
och hela länder.

Foto: LIBRAR

safe_copy  04-10-04  10.56  Sida 9



10

Afrikagrupperna
Afrikagrupperna arbetar förebyggande
mot hiv/aids i södra Afrika genom stöd
till utbildning, folkhälsa och lokal utveck-
ling.

Stöd Afrikagruppernas arbete mot
hiv/aids genom att sätta in ett bidrag på
Postgiro 90 03 37-7.
www.afrikagrupperna.se

Diakonia
Tillsammans med partner arbetar
Diakonia med hiv/aids för att skapa en
djupare förståelse och respekt för män-
niskors rättigheter och värde oavsett var
i världen vi bor.

Vi påverkar beslutsfattare och myndig-
heter på nationell nivå, för att skapa till-
gång till hälso-, sjukvård och broms-
mediciner. www.diakonia.se/hivaids.htm

Statens folkhälsoinstitut 
Folkhälsoinstitutet har ett regerings-
uppdrag att bedriva insatser inom hiv/
STI-prevention i Sverige. Insatserna
omfattar information och stöd till lands-
ting/kommuner och frivilligorganisa-
tioner för bl.a. metodutveckling och 
psykosociala stödinsatser. Insatser görs
även till allmänheten och grupper som
är särskilt utsatta för risk. Institutet 
deltar aktivt och följer utvecklingen
internationellt. www.fhi.se

Forum Syd
I Tanzania arbetar Forum Syd med stöd
till lokala organisationer som på olika
sätt arbetar mot spridning av hiv/aids.
I flera andra länder arbetar svenska
organisationer, med stöd av Forum Syd,
med hiv/aidsbekämpning som en del av
sitt utvecklingssamarbete.
www.forumsyd.se

Kooperation Utan Gränser
Insatser mot hiv/aids har blivit en viktig
ingrediens i Kooperation Utan Gränsers
verksamhet i Afrika. Vi hjälper fattiga
bekämpa fattigdomen. Produktiva jord-
bruksprojekt ger inkomster, framtidshopp
och nu även möjlighet att motverka far-
soten. Vi har nära samarbete med
RFSU. www.utangranser.se

Landstinget förebygger aids
Lafas huvudsakliga mål är att förebygga
spridning av hiv och STI i Stockholms
län genom intensivt arbete mot målgrup-
perna ungdomar, unga vuxna, män som
har sex med män, invandrare och flyk-
tingar samt patienter inom hälso- och
sjukvården. Sedan 1997 har Lafa också
arbetat internationellt med hiv/STI i S:t
Petersburg, Ryssland. www.lafa.nu

LO-TCO Biståndsnämnd
Aids är en facklig fråga. Facket har till-
sammans med arbetsgivare nyckel-
rollerna i att arbeta fram aktiva åtgärder
på arbetsplatserna för att sprida kunskap
om hiv/aids samt ge stöd åt redan smit-
tade. Bland annat förhandlar facket fram
avtal och program på arbetsplatsen och
genomför utbildningar. www.lotcobistand.org

Svenska Röda Korset och 
Noaks Ark Röda Korset
Genom vårt världsomspännande nätverk
sprider vi kunskap och information om
hiv och aids, dessutom ger vi stöd och
vård till de drabbade och deras familjer.

I Sverige arbetar Noaks Ark - Röda
Korset med stöd till smittade, hiv-
information samt Aidsjouren där man,
via telefon, kan få svar på frågor om hiv
och andra sexuellt överförbara sjuk-
domar, telefon 020-78 44 40.
www.redcross.se, www.noaksark.redcross.se

Svenska organisationer som
aktivt jobbar mot hiv/aids
Vill du vara med i kampen mot hiv/aids i världen? Ta kontakt med någon
av de organisationer som vi samarbetar med. Genom att bli medlem,
skänka pengar eller bli volontär gör du en värdefull insats. Vill du ha mer
information om hur det är att arbeta som volontär kan du även ta kontakt
med Sida/Zenit på telefon 08-698 50 00 eller via www.sida.se 
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Näringslivets Internationella Råd
Näringslivets Internationella Råd driver
tillsammans med Metall ett program
som stödjer hiv/aids-aktiviteter på svensk-
anknutna arbetsplatser i södra Afrika.
En av hörnstenarna i programmet, som
stöds finansiellt av Sida, är samarbete
mellan arbetsgivare och medarbetare.
www.nir.se

Olof Palmes Internationella
Centrum
Hiv/aids hotar demokratin. Vad händer
i ett samhälle när politiker, fackliga akti-
vister och ungdomsledare dör? Genom
folkbildning, facklig utbildning, jäm-
ställdhets- och ungdomsarbete kopplar
Palmecentret kampen mot hiv/aids till
arbetet för demokrati och mänskliga 
rättigheter. www.palmecenter.se

Plan Sverige
Plan fokuserar sitt hiv/aids-arbete på
prevention, på att motverka stigmatiser-
ing och på att säkra föräldralösa barns
utveckling. Vi stärker även tillgången till
hälsovård för de sjuka och deras barn
och arbetar i nätverk för att tillsammans
med andra kunna maximera insatserna
mot hiv/aids. www.plansverige.org

RFHP – Riksförbundet för 
hivpositiva
Riksförbundet för hivpositiva är en para-
plyorganisation som främst arbetar med
hivpositivas rättigheter och villkor i sam-
hället. www.rfhp.a.se

RFSU
Brist på makt över sin sexualitet samt
ojämlika maktförhållanden mellan män
och kvinnor är bidragande orsaker till
spridningen av hiv/aids. RFSU verkar
för att tydligare koppla ihop hiv/aids
med frågor kring sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter. www.rfsu.se

SHIA
SHIA arbetar för att inkludera män-
niskor med funktionsnedsättning i kam-
pen mot hiv och aids. För att detta ska
vara möjligt är det viktigt att göra infor-
mation om hiv/aids tillgänglig på till
exempel teckenspråk, punktskrift och
lättläst text samt att arbeta med de
tabun och stigman som finns kring sex
och funktionsnedsättning. www.shia.se

Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet bevakar det epide-
miologiska läget i fråga om smittsamma
sjukdomar bland människor och främjar
skyddet mot sådana sjukdomar. SMI
arbetar med hiv/aids inom många
områden, till exempel övervakning och
smittspårning, speciell diagnostik, natio-
nella och internationella forsknings- och
nätverksprojekt. Till exempel pågår för-
beredelser för hiv-vaccinprövningar i
Tanzania. www.smittskyddsinstitutet.se.

Svenska missionsrådet
Svenska missionsrådets medlemmar
arbetar tillsammans med sina partners,
till exempel kyrkor, för att skapa kamp-
vilja, medvetenhet och mod att se och
bekämpa hiv/aids där den möter oss.
www.missioncouncil.se

FN-förbundet
FN-förbundet arbetar aktivt med
Millenniedeklarationen och för att 
millenniemålen skall uppnås, bl a annat
för att minska spridningen av hiv/aids.
Vi samarbetar också med FN-förbunden 
i Tanzania, Kenya och Uganda i speciella
hiv/aidsprojekt. www.fn.se

UNDP
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, samar-
betar med andra FN-organ, regeringar,
media, civilsamhället och den privata
sektorn för att göra hiv/aids till en
central fråga i den nationella planerings-
processen genom att erbjuda tillgång till
kunskap, resurser och goda exempel från
hela världen. www.undp.se

UNICEF Sverige
Tack vare UNICEFs arbete får ungdo-
mar kunskap om aids och hiv-positiva
gravida kvinnor ges mediciner som
minskar risken för överföring till barnet.
Vård av smittade och sjuka och skydd till
barn som blivit föräldralösa ingår också i
UNICEFs program. www.unicef.se

Utrikesdepartementet
Vi stöder FNs arbete mot hiv/aids bl a
genom UNAIDS, WHO, UNFPA och
UNICEF samt Globala fondens hiv/aids-
arbete. Förebyggande arbete, kopplingen
hiv/aids och sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter, stöd till forskning, vård
och behandling är exempel på insatser.
En särkild ambassadör har tillsatts med
uppgift att driva och koordinera arbetet
mot hiv/aids. www.ud.se

11
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1 Fattigdom och hunger ska halveras till 2015.
2 Alla barn ska gå i grundskola 2015.
3 Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning

stärkas.
4 Barnadödligheten ska minska med två 

tredjedelar till 2015.
5 Mödradödligheten ska minska med tre 

fjärdedelar till 2015.

6 Spridningen av hiv/aids, malaria och andra
sjukdomar ska hejdas till 2015.

7 En miljömässigt hållbar utveckling ska 
säkerställas till 2015.

8 Globalt samarbete genom ökat bistånd, 
rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor
i utvecklingsländerna.

Var femte sekund 
smittas någon i 
världen av hiv.

I höginkomstländerna finns 1,6 miljoner 
hiv-smittade, antalet smittade ökar men inte
lika snabbt som i resten av världen. 950 000
finns i USA och 580 000 i Västeuropa.

Av världens 38 miljoner hiv-smittade lever
25 miljoner i Afrika söder om Sahara, där 
3 miljoner nysmittades förra året.

I Latinamerika finns 1,6 miljoner hiv-smittade,
här är den totala ökningen låg men i vissa
områden pågår epidemier.

Åtta mål som kan förändra världen
Världens länder har, genom FN, kommit överens om åtta mål för global utveckling. 
Millenniemålen innebär att:

Mellan 19-58 % av alla afrikanska 
vårdanställda dör i aidsrelaterade sjukdomar.

Hiv-förebyggande åtgärder når idag bara
en femtedel av de behövande i världen. 

Sedan hiv/aids upptäcktes 1981 har 20
miljoner människor dött i aids.

Hiv minskar i Brasilien, Dominikanska 
republiken, Uganda och Thailand.
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I Asien finns över 7,4 miljoner hiv-smittade
och förra året smittades 1,1 miljoner. Den
snabba ökningen kan få stora konsekvenser
eftersom över 60 % av världens befolkning
lever i Asien.

Snabbaste ökningen av hiv/aids sker i
Östeuropa och Asien, men värst drabbad är
Afrika.

I Östeuropa lever 1,3 miljoner människor
med hiv, men antalet ökar snabbt. 1995 fanns
160 000 hiv-smittade i området.

Källor: UNAIDS Global report 2004, www.hivaktuellt.fhi,se

67 % av de smittade i utvecklingsländerna
är ungdomar i åldern 15-24 år.

I ett aidsdrabbat hushåll i Sydafrika eller
Zambia minskar inkomster med 66-80 %.

Bland unga i Kenya och Mali går det 45 
hiv-smittade kvinnor på 10 hiv-smittade män.

OmVärlden

Svarspost
110 45 701
110 30 Stockholm

Frankeras ej.
Omvärlden

betalar
portot
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STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
www.sida.se, sida@sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är
möjligt. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap
och kompetens. Det gör världen rikare. 

Världen har blivit en bättre plats att leva på
När hiv-epidemin fortsätter växa och media rapporterar om krig och svält,
kan det vara svårt att tro att världen har blivit en bättre plats att leva på.
Men så är det. 

Medelinkomsten i många fattiga länder har ökat. Spädbarnsdödligheten
har halverats och fler mödrar överlever förlossningen än tidigare. Åtta av 
tio barn får gå i skolan idag. Under 30 år har antalet demokratiskt valda
regeringar ökat från 27 till 70 procent.

Men nu hotas utvecklingen av hiv-epidemin och därför flerdubblar Sverige
och Sida insatserna mot hiv/aids i världen. 

Det bidrar till att förverkliga de millenniemål för global utveckling som
världens länder kommit överens om i FN -– åtta mål som kan förändra världen.
Att minska spridningen av hiv/aids och halvera fattigdomen till 2015 är två
av dessa millenniemål. 

Vad kan du göra?
Du bidrar redan. Det är dina pengar, och alla andra svenska skattebetalares
pengar, som vi investerar i utvecklingssamarbete för att göra världen rikare.
Vill du göra ännu mer? Ta kontakt med någon av de organisationer vi samar-
betar med. Du hittar dem i den här broschyren och på www.sida.se
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