
Sverige deltar i arbetet genom att stötta
många projekt världen över. Femina
magazine och TV-show i Tanzania är
ett av dem. Femina har skapat öppnare
diskussioner om hiv/aids, sex och livs-
stil, och satt press på politikerna, vilket
påverkar beteenden och räddar liv.

I många av de värst hiv/aids-drabbade
länderna i södra Afrika har medellivs-
längden nästan halverats. Det drabbar
alla sektorer i samhället och det är en
ond spiral som påverkar individen,
ökar fattigdomen, påverkar nationen,
makroekonomin och bidrar till politisk

instabilitet. För att hejda spridningen
av hiv/aids krävs olika typer av insatser,
bland annat ökat politiskt ansvar, effek-
tivare hälsosystem och fortsatt förebyg-
gande arbete.

Sverige och Sida har kraftigt ökat
insatserna i Afrika. Den svenska inter-
nationella hiv/aids-strategin ”Att inve-
stera för framtida generationer” är
Sidas arbetsverktyg för insatser inom
alla sektorer. Sida har ökat medveten-
heten om hiv/aids-epidemin inom Sida
och på de svenska ambassaderna runt
om i världen. Idag diskuterar och
integrerar Sida hiv/aids i program
inom jordbruk, utbildning, privata
sektorn och infrastuktur.

Femina för unga – av unga 
Ett av de många projekt som Sida stöt-
tar är Femina Magazine i Tanzania
som framförallt vänder sig till unga,
men även når vuxna. I Femina varvas
frågor om sex och samlevnad med
gatumode, och frågor om alkohol och
droger varvas med artiklar om IT.
Tanken är att både roa och oroa.
Syftet är att skapa debatt om livsstil
bland unga i ett land där spridningen
av hiv/aids inte har hejdats.

Kontakten med läsarna är viktig.
Unga bjuds in att delta och en del av
redaktionen består av ungdomar. Ett
populärt återkommande inslag är
fotonoveller som läsarna själva bidrar
med. Efter varje nummer får diskus-
sionsgrupper bedöma vad som var bra
och dåligt.

Femina skapar het debatt 
om sex och hiv 

Det är över 20 år sedan det första fallet av aids upptäcktes. Sedan
dess har omkring 60 miljoner människor smittats av hiv/aids och
cirka 20 miljoner har dött. Att hejda spridningen av hiv/aids är viktigt
för att nå FN:s mål att halvera fattigdomen till år 2015.  

Öppnare diskussioner om livstil och sex kan bidra till att hejda spridningen av hiv/aids.
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Öppen debatt sätter press 
på politikerna 
Tidningen delas ut gratis i skolorna
och säljs på gatorna. Arbetsgivare har
också börjat köpa upplagor för att
dela ut till anställda. I början brydde
sig inte politikerna om magasinet och 
diskussionerna, men efter en intervju
med premiärministern har Femina
blivit ett viktigt forum för beslutsfattare.

Nu har Femina startat en TV-show,
med en ung och tuff programledare.
Avsikten är att skapa en öppen debatt
om sex och livsstil, och sätta ännu
mera press på politikerna.
Genom att använda underhållning
som metod för att nå ut har Femina
fått stort genomslag. Sverige bidrar
med stöd och näringslivet i Tanzania

deltar aktivt, vilket
är ovanligt i såda-
na här projekt.
Många frivilligor-
ganisationer är
också inblandade.
Men allra 
viktigast är sam-
arbetet med
ungdomarna, det
är deras engage-
mang som gör
Femina  levande.
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Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 
kompetens. Det gör världen rikare.

FAKTA

Land: Tanzania

Yta: 945 087 km2

Invånare: 36 232 000 (2001)

Spridning av hiv/aids: cirka 1,3 miljoner
lever med hiv/aids (1999)

Medellivslängd: män 51 år, kvinnor 53 år
(2001)

Femina Magazine i Tanzania: Sida 
satsar 16 miljoner SEK under tre år.

Riktade hiv/aids insatser 2001: Totalt 
satsade Sida nära 100 miljoner SEK på 
riktade hiv/aids insatser i hela världen. 

Andra insatser: Utöver det satsade Sida
cirka 290 miljoner SEK under 2001 på
insatser inom det bredare området Sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Hälsoinsatser: Totalt ökade Sveriges stöd
till hälsoinsatser globalt förra året med näs-
tan 5% och uppgick till 1,538 miljoner
SEK. Mest ökade Sidas hiv/aids insatser i
Afrika. 

Hiv/aids i världen: omkring 40 miljoner
människor lever med hiv/aids i världen. 
94% av de hiv-smittade finns i utveck-
lingsländerna. Trots detta har 90% av värl-
dens samlade resurser för hiv/aids satsats
i den del av världen där endast 6% av de
smittade finns. I många av de värst 
drabbade länderna i södra Afrika har
medellivslängden nästan halverats. I
Zambia beräknas medellivslängden ligga 
så lågt som 39 år.

Femina vänder sig till ungdomar mellan 
15 och 30 år, men läses av många fler.
På senare tid har tidningen också blivit 
ett forum för politiker och beslutsfattare.


