
– Under de värsta åren i början av 90-talet drabbades marknaden
hårt av aids. Varje dag dog 2 – 3 försäljare. Det var en mänsklig
tragedi och ett hot mot affärerna. Besökarna blev färre, berättar
Godfrey Kayongo, chef för St. Balikuddembe Market i Kampala
som är Östafrikas största marknad med över 40 000 försäljare.

–Då satsade vi på information om hiv och aids. Över 300 för-
säljare utbildades till informatörer. De ger råd och stöd och delar
ut kondomer bland de andra försäljarna. Nu har hiv minskat,
människor är friskare och marknaden växer. Kunskapen sprider
sig också vidare utanför marknaden, till försäljarnas familjer och

vänner, vilket bidrar till att hiv minskar i Uganda, fortsätter
Godfrey Kayongo.

I Uganda har spridningen av hiv mer än halverats sedan 1992.
Det är resultatet av ett mycket medvetet arbete där regeringen,
myndigheterna, många privata företag, enskilda organisationer
och privatpersoner har engagerat sig.

Hiv/aids måste attackeras på samma sätt som det drabbar – på
alla områden och nivåer i samhället. Nu flerdubblar Sverige
insatserna mot hiv och aids i drabbade länder.

Det minskar fattigdomen och gör världen rikare. STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSAMARBETE

”Jag vill att människor ska bli rika, 
inte sjuka och dö i aids.”

Godfrey Kayongo, chef för St. Balikuddembe Market i Kampala, Uganda. 

ATT BEKÄMPA HIV/AIDS ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT NÅ FN:S MÅL ATT HALVERA FATTIGDOMEN TILL 2015. Afrikagrupperna, Caritas Sverige, Diakonia, FN-förbundet, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, Landstinget
förebygger aids, LO-TCO Biståndsnämnd, Näringslivets Internationella Råd, Olof Palmes Internationella Centrum, Plan Sverige, PMU InterLife, RFHP – Riksförbundet för hivpositiva, RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSU,
SHIA, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet, Svenska Röda Korset och Noaks Ark-Röda Korset, UNDP, UNICEF Sverige, Utrikesdepartementet
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Här delar ”kondommannen” ut gratis kondomer och information om hiv/aids till busspassagerare i Bangkok, på Internationella Aids-dagen den 1 december. Thailand valde till en början att fokusera informations-
kampanjer om hiv/aids enbart till riskgrupper som drogmissbrukare och prostituerade. Men i början av 90-talet presenterade regeringen ett nytt nationellt program mot hiv/aids. Nu sprids information om hiv och
riskfyllda beteenden till hela befolkningen. En mycket viktig del i strategin är 100% kondomanvändning, som har lett till att de flesta köpare och säljare av sex använder kondom idag. Som en följd av de intensiva
informationskampanjerna minskade spridningen av hiv.
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Uganda, Brasilien och Thailand har attackerat hiv på
lite olika sätt, men gemensamt är att hiv/aids har
gjorts till en central fråga på alla områden. Många har
också engagerat sig i kampen – regeringar, myndighe-
ter, privata företag, enskilda organisationer och privat-
personer.

Uganda är det land som var värst drabbat av de
tre. I början av 90-talet var upp till 30 procent av
befolkningen hiv-smittade i vissa områden. Då tog
regeringen till okonventionella metoder för att nå ut till
hela befolkningen. I radion sändes meddelanden om
att landet var invaderat av hiv/aids. Krigsvarningen
gjorde att många engagerade sig och började samar-
beta. Genom stor öppenhet kring frågor om sex och
livsstil, förbättringar av hälsovården och ökad tillgång
till bromsmediciner, har hiv mer än halverats.

I Brasilien tog regeringen aids på allvar innan epide-
min hunnit explodera. Filosofin var att fri tillgång till
bromsmediciner är en rättighet för hiv-smittade och
aids-sjuka. Hälso- och sjukvården byggdes ut, och 
problemet med dyra bromsmediciner löstes genom 
att man förhandlade ned priserna med läkemedels-
företagen och satsade på egen tillverkning. Resultatet
är att hiv har minskat och att aids-sjuka kan leva ett
längre och värdigare liv.

Hur påverkas jordbruket av hiv/aids?

När jordbrukarna smittas med hiv och blir sjuka i aids
hotas tillgången på livsmedel i många utvecklingsländer.
I flera länder i Afrika undersöker RENEWAL, ett nätverk
av organisationer, hur hiv/aids påverkar bl a jordbruket
och livsmedelsförsörjningen, och presenterar förslag
och lösningar till regeringarna och departementen. 

Hur förebygga hiv/aids vid vägarbeten?
Vid stora vägbyggen, eller andra stora tillfälliga arbets-
platser, ökar risken för att hiv ska sprida sig bland
arbetarna och lokalbefolkningen. I flera länder satsar
nu myndigheterna på att förebygga hiv i samband med
sådana satsningar. Ett exempel är ombyggnaden av
National Road No. 8 i Laos där information om hiv/aids
sprids till vägarbetare, prostituerade, lastbilschaufförer,
boende i området och barägare. 

Hur arbetar regeringar med hiv/aids?
Det krävs resurser för att kampen mot hiv/aids ska 

bli framgångsrik. Men hur arbetar regeringar och 
statliga myndigheter mot hiv/aids och vad kan de
lära av varandra? Två organisationer i Latinamerika
och Sydafrika, Fundar och IDASA, jämför hur

olika regeringar gör och sprider erfarenheterna
vidare till andra. 

Vilka samband har ojämlika maktför-
hållanden, hiv/aids och fattigdom?

Mäns och kvinnors fattigdom har ofta olika
orsaker, och de drabbas olika. Kvinnorna är i
regel mer utsatta än männen. Risken att bli
smittad av hiv skiljer sig också – afrikanska
kvinnor löper tre gånger så stor risk att bli
smittade som män. Orsakerna är bl a ojämli-
ka maktförhållanden och att kvinnor utsätts

för sexuellt våld. För att kunna minska fattig-
dom måste man därför också bekämpa 
ojämlikhet och hiv/aids. Namibia gör det
genom att införa ett jämställdhets- och hiv-
perspektiv i det nationella programmet för
fattigdomsbekämpning.

Hiv/aids hotar utvecklingen i 
världen. Men flera länder har
lyckats hejda epidemin.

När jag säger aids, 
vad tänker du på då?
…Afrika?

Det är du inte ensam om.
Många resonerar som du. Och
det stämmer att Afrika har drab-
bats hårt av aids. Vissa länder,
som Uganda, har lyckats ta itu
med problemet på ett bra sätt.
Men många förnekar fortfarande
problemet. 

Kanske tror du inte att
det finns någon risk att du

skulle bli smittad. För dig känns sjukdomen kanske
väldigt avlägsen, men den finns närmare än du tror.
Den största ökningen av hiv-smittade sker just nu i
Östeuropa. 

I många europeiska länder hävdar man att man
har en öppen attityd till sex. Men när jag besökte
Sverige i oktober insåg jag att det inte stämmer helt
och hållet. Folk är ganska reserverade när ämnet
kommer upp. Många ungdomar berättade för mig
att deras föräldrar aldrig talat med dem om sex,
de har fått all sin information via media och kompisar.
I ett samhälle där de unga känner pressen på sig att
ha sex, är information om sex en stor utmaning. 

Till alla föräldrar: Om ni inte pratar med era
barn om sex, vem tror ni ska göra det åt er? Vet ni
att unga som får information från sina föräldrar är
mer benägna att skydda sig, än de som bara pratat
med kompisar? 

Till alla lärare: Ni ska fungera som förebilder för
era elever. Tala med dem om att bli vuxen och att
skydda sig! Ni har ett ansvar gentemot eleverna att
prata med dem om sexualitet, tonårsgraviditeter,
abort, klamydia, könssjukdomar och hiv. 

Det är olyckligt att kampen mot hiv har vidgat 
klyftan mellan rika och fattiga. Omkring 38 procent
av Ugandas befolkning lever under fattigdomsgränsen.
Det betyder att ett hushåll på 7 personer lever på
bara 6 dollar i månaden. Bromsmediciner i Uganda
kostar 17 dollar per person och månad. Hur ska en
fattig människa ha råd med det? 

Det är också olyckligt att vissa barmhärtiga sama-
riter, som ger stöd till fattiga länder, försöker tvinga på
oss sina egna åsikter. Om vi med framgång bekämpat
aids med en kombination av avhållsamhet, trohet och
användning av kondomer, vill vi inte ta emot stöd
med villkoret att bara arbeta med avhållsamhet!* 

Jag tror att en isolerad satsning på endast avhåll-
samhet från sex förstör hela arbetet. Men ett fattigt
land har ju inget att säga till om, utan får snällt sitta
och titta på när rika samariter förstör allt det de
arbetat för! Enligt mig är det inget bättre än en ny
form av kolonialism!

Kampen mot aids fortsätter. Det handlar om
riktiga människor, det handlar om liv och död, det
handlar om dig och mig. Ju förr du inser att aids
angår dig också, desto bättre. 

Sanyu Nkiinzi Kagwa
Sanyu Nkiinzi Kagwa är programledare och producent
på Straight Talk radioshow, Uganda. Straight Talk når
varje månad flera miljoner unga, och deras lärare och
föräldrar, genom gratistidningar och radio.
* Vissa länder (ej Sverige) ger stöd till arbetet med hiv/aids på villkoret att

mottagarlandet betonar avhållsamhet från sex och tonar ned informationen
om kondomer. Många är kritiska till en sådan begränsning./Sida

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, Brasilien och
Thailand är andra.

Unga afrikanska kvinnor mellan 15 och
24 år löper tre gånger större risk att bli
hiv-smittade än de jämnåriga männen.
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Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Det kan vara en lärare eller en läkare, en jordbrukare eller
en banktjänsteman, en mamma eller ett barnbarn. Det är en mänsklig tragedi – och ett hot mot hela länders
utveckling. För vad händer med skolorna när lärarna blir sjuka och dör? Vad händer när jordbrukarna bara
orkar odla mat åt sig själva, och kanske inte ens det? Vad händer med utvecklingen om en hel generation
går förlorad? 

I ett land med många smittade och sjuka bryts samhället ner. Företagen och skolorna förlorar livsviktig
kunskap när medarbetarna blir sjuka och dör, och samhällets kostnader för vård och behandling förstör
ekonomin. Jordbrukarna orkar inte odla marken och livsmedelsbristen lurar runt hörnet. Utländska investerare
tappar intresset eftersom företagen går dåligt och arbetslösheten sprider sig bland befolkningen. Det blir
en ond cirkel. 

Hiv/aids måste bekämpas på samma sätt som det drabbar, på alla områden och nivåer i samhället. Det
är den svenska strategin i kampen mot hiv/aids. Samarbete, både på internationell nivå och mellan människor
i de drabbade länderna, är livsviktigt. Tillsammans kan vi bryta den onda cirkeln och hejda spridningen av
hiv och mildra effekterna av aids.

Hiv/aids är inte bara en hälsofråga. 
Det är också en utvecklingsfråga.

Åtta mål som
ska förändra
världen
www.millenniemalen.se

Världens länder har,
genom FN, kommit 
överens om åtta mål 
för global utveckling. 
Millenniemålen
innebär att:

1. Fattigdom och hunger
ska halveras till 2015.

2. Alla barn ska gå i
grundskola 2015.

3. Jämställdheten 
ska öka och kvinnors
ställning stärkas.

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

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

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

Hiv minskar i Brasilien, Dominikanska
republiken, Uganda och Thailand.

I höginkomstländerna finns 1,6 miljoner 
hiv-positiva, antalet smittade ökar men inte
lika snabbt som i resten av världen.

950 000 finns i USA och 580 000 i
Västeuropa.

Samarbete minskar hiv bland gästarbetare 
i södra Afrika
Gästarbetare är extra utsatta för hiv-smitta, de bor och arbetar
långt hemifrån under långa perioder. I södra Afrika samarbetar
flera aktörer och enskilda organisationer om kondomutdelning,
hiv/aids-information, forskning om arbetares utsatthet för
smitta och kampanjer mot diskriminering speciellt riktade till
gästarbetare.

Gemensamt budskap till unga i Bolivia
Antalet hiv-positiva är inte så högt i Bolivia, men det väntas
stiga. Bara en liten del av befolkningen använder kondom och
tonårsgraviditeter är vanliga. Nu arbetar flera aktörer och
enskilda organisationer med att ta fram en modell för att
påverka ungdomar att skydda sig mot hiv och andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Tanken är att de ska möta samma
budskap i skolan, genom ungdomsledare, familjemedlemmar
och i vården.

Rakt på sak om sex i Uganda
Stor öppenhet kring sex och livsstil har bidragit till att minska
hiv i Uganda. I Straight Talk´s tidningar, radio och ungdoms-
klubbar får ungdomar den kunskap som behövs för att själva
fatta beslut som påverkar den egna hälsan. Straight Talk vänder
sig också till lärare och föräldrar för att göra det lättare att
prata om känsliga frågor i skolorna och i familjerna.
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4. Barnadödligheten 
ska minska med två 
tredjedelar till 2015. 

5. Mödradödligheten ska
minska med tre fjärde-
delar 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 skuld-
bördor i utvecklings-
länderna.

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

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

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

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

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

Mellan 19% och 58% av alla afrikanska
vårdanställda dör i aidsrelaterade sjuk-
domar. 

Unga afrikanska kvinnor mellan 15 och
24 år löper tre gånger större risk att bli
hiv-smittade än de jämnåriga männen.

I Asien finns över 7,4 miljoner hiv-positiva
och förra året smittades 1,1 miljoner. 

Den snabba ökningen kan få stora 
konsekvenser eftersom över 60 procent
av världens befolkning lever i Asien.

Utbildning ska minska hiv i rysk fångvård
Nästan 16 procent av Rysslands hiv-positiva sitter i fängelse.
Brist på kunskap hos interner och personal leder till riskfyllt
beteende, som delade injektionsnålar och oskyddat sex. Nu
utvecklar myndigheterna och andra aktörer ett utbildnings-
program för läkare, psykologer, fångvårdare, lärare och interner.
Information om hiv/aids sprids via broschyrer, affischer,
videofilmer och mellan internerna själva.

Vaccinförsök i Stockholm och Tanzania
Vaccin mot hiv/aids kan rädda många liv. På Södersjukhuset 
i Stockholm startade i oktober 2004 försök med ett vaccin
som är utvecklat för att passa östafrikanska virustyper. I den
inledande fasen studeras vaccinets biverkningar, och provas på
friska frivilliga försökspersoner i Sverige. Nästa år fortsätter
försöken i Tanzania.

”You and me” förebygger hiv i Kina
Majoriteten av alla unga som smittas med hiv gör det genom
oskyddat sex, därför är information och kunskap oerhört viktigt.
Tidningen ”You and me” är en del av satsningen på sexual-
undervisning för elever i internatskolor i Kina. Eleverna, som
bor långt ifrån sina familjer och antas bli en del av Kinas kring-
flyttande befolkning, är alltså extra viktiga att nå. Tidningen
innehåller artiklar om sexualitet, identitet och relationer och
en lärarhandledning följer med varje nummer.

Rätten att veta i Europa
Alla måste ha rätt att säga ja eller nej till sex. I Bosnien-
Hercegovina, Makedonien och Serbien-Montenegro pågår ett
hiv-förebyggande projekt med namnet ”What every adolescent
has the Right to Know”. Projektet är planerat, utformat och
genomfört helt av ungdomar. Här ingår bl a teaterföreställ-
ningar, webbsidor och sportevenemang – allt för att öka 
ungdomars medvetande om riskerna för hiv/aids och förändra
beteenden.

Studier av smitta från mor till barn i
Tanzania
Omkring 700 000 barn smittas med hiv i världen varje år, de
flesta under graviditeten, vid förlossningen eller vid amning.
Studierna av smittan mellan mor och barn startade redan 1989
i Dar es Salaam i Tanzania. Nu fortsätter studierna med målet
att utveckla metoder som kan förebygga smittspridning, och
utveckla behandlingsmetoder för mödrar och barn som 
drabbats av hiv/aids.

Kunskap om konsekvenserna av 
hiv/aids i södra Afrika
Frågorna om hiv/aids är centrala i allt utvecklingsarbete.
SAfAIDS är en organisation i södra Afrika som bistår länder
och andra organisationer med information om hur hiv/aids
påverkar ekonomin i ett samhälle. SAfAIDS arbetar också
mycket med att utbilda och informera media, och är rådgivande
när det gäller bästa exemplen i kampen mot hiv/aids.
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I Sydafrika bevakar ALP (The Aids Law Project) de hiv-positivas mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor, barn och interner. ALP ger både juridisk rådgivning och rättshjälp. I det viktiga arbetet med att öka till-
gången till bromsmediciner är ALP en av de organisationer som lyckats få regeringen att besluta att alla sydafrikaner ska få mediciner. Man har också fått igenom ett avtal med två läkemedelsproducenter om
bättre tillgång till bromsmediciner i Afrika söder om Sahara.
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Vi får inte ge upp
Det är lätt att bli nedslagen
när man möter människor
som är sjuka i aids. Jag tror
att vår viktigaste uppgift är
att stå emot den känslan och
inte ge upp. Vi måste samla
kraft för att fullfölja vårt åta-

gande gentemot alla de kvinnor och män som
kämpar för en bättre framtid trots hiv/aids, och
gentemot alla barn som tvingas bli vuxna för fort.
Om vi ger upp, sviker vi dem vi borde ge hopp.

CARIN JÄMTIN, BISTÅNDSMINISTER

Vi är redan många som 
kämpar mot hiv/aids. 
Men vi behöver bli ännu fler.

Det går att hejda spridningen av hiv/aids. Men det
behövs mer information och bättre kunskap, mer pengar
till vård och forskning, starkare politisk vilja och för-
djupat samarbete mellan världens länder. Det kräver
förändrade attityder, ökad jämställdhet, fler kondomer
och säkrare sex. Ytterst handlar det om mänskliga och
sexuella rättigheter. Att människor över hela världen
har rätt och möjlighet att skydda sig mot hiv/aids.

Nu flerdubblar Sverige insatserna mot hiv/aids.
Internationellt bidrar Sverige med politiskt, tekniskt
och ekonomiskt stöd till bland annat UNAIDS, FN:s
gemensamma program för hiv/aids, andra FN-organi-
sationer och Globala Fonden mot AIDS, Tuberkulos
och Malaria. Vi arbetar också i enskilda länder för att
öka samarbetet mellan regeringar, institutioner och
enskilda organisationer.

Sida samarbetar med många enskilda organisationer,
både svenska och utländska. Organisationerna är oer-
hört viktiga i kampen mot hiv/aids. De har förmågan att
engagera och involvera människor och driva frågor som
är viktiga för medlemmarna. I utvecklingsländerna arbe-
tar de ofta nära medlemmarna – på arbetsplatsen, i
kvarteret, i kyrkan – och skapar mötesplatser som gör
att kunskap och erfarenheter kan sprida sig till fler. 

Organisationerna arbetar på alla områden och nivåer
i samhället, vilket ger dem makt och möjlighet att
påverka utvecklingen och stärka demokratin i
många länder. De arbetar med opinionsbild-
ning, med direkt stöd till enskilda personer
och utsatta grupper som kvinnor och barn,
med frågor om sex för att förändra attity-
der och riskfyllda beteenden. De bevakar att
de mänskliga rättigheterna respekteras,
och driver kravet att hiv-positiva och
aids-sjuka världen över ska få rätt 
att leva ett värdigt liv.

Mindre hiv/aids och 
mer jämställdhet 

För tio år sedan började en handfull 
organisationer arbeta för att minska
hiv/aids bland unga drogmissbrukare i

nordöstra Indien. Då var arbetet kontroversiellt. Idag
finns nätverket NEIHAN med 17 organisationer som har
ett nära samarbete med kyrka, polis, kommunledning
och övriga samhället. Drogprevention, sexualundervis-
ning, tillgång till kondomer och sprutbytesprogram ingår
i verksamheten. Några av resultaten är att hiv/aids har
minskat och jämställdheten ökat, och fredsviljan bland
befolkningen i det politiskt oroliga området har vuxit. 

Ungas rätt till den egna sexualiteten

I Ryssland satsar ryska RFPA och svenska RFSU på
ungdomars sexuella rättigheter och hälsa. Sexual-
undervisning i skolorna, satsningar på jämställdhet
och fokus på öppenhet och rättighet till den egna

sexualiteten, ska minska riskerna för hiv/aids. Man
arbetar också för att få politiker och media att

uppmärksamma hiv/aids-frågorna.

Stöd till föräldralösa och 
utsatta barn
När föräldrarna blir sjuka eller dör 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, minska diskriminering och 

ge föräldralösa barn en bra upp-
växt,är viktigt för att stärka barnens
rättigheter. Röda Korset arbetar i tio

länder i södra Afrika med utbildning,
vård och stöd i hemmet, och opinions-
bildning mot politiker.

Sex och forskning, kondomer och bromsmediciner, jämställdhet och
politisk vilja. Det är några områden där det krävs förändringar och fram-
steg för att spridningen av hiv ska kunna minskas. Det krävs också att
fler engagerar sig i kampen mot hiv, både i Sverige och i världen.

Vi måste våga
För att lyckas i kampen mot
hiv/aids måste vi ha mod att
diskutera de svåra frågorna.
Vi måste diskutera jämställd-
het, sexualitet och sexuella
beteenden. Traditionella
maktstrukturer som försvårar

öppenhet i dessa frågor måste utmanas. Mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter för många
människor måste stärkas, särskilt för unga kvinnor
och män.

MARIA NORRFALK, GENERALDIREKTÖR SIDA

DR. ELIZABETH MADRA,
programansvarig för Ugandas
nationella hiv/aids-program,
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,
chef, St. Balikuddembe
Market:
Under de värsta åren dog två till
tre försäljare i aids varje dag. Då satsade vi på 
information, med stöd från hälsodepartementet och
norska Norad, och utbildade över 300 hiv/aids 
informatörer. Idag växer marknaden. 

ANGELINA WAPAKABULO, 
projektsamordnare, 
The Market Vendors HIV/AIDS
Project:
Hiv/aids är både en mänsklig och ekonomisk fråga.
Om företagarna förstår att det är bra för affärerna,
är det lättare att få dem att engagera sig i kampen
mot hiv/aids. 

PRINCE DICK KAYEMBA,
informatör och försäljare, 
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. 

SARA KAYEMBA,
informatör och försäljare, 
St. Balikuddembe Market:
Att sprida information är oerhört
viktigt. Alla måste veta var man kan testa sig och
hur man skyddar sig. 

SANYU NKIINZI KAGWA,
programledare och producent,
Straight Talk radioshow:
Attityderna till sex och livsstil har
förändrats på bara ett par år, i synnerhet föräldrarnas.
Öppenheten har ökat. Idag pratar vi även om känsliga
ämnen som kultur och religion.  

HERBERT ZAKE,
personalchef, Standard
Chartered bank:
Det är billigare att behandla aids-
fallen, än att tvingas ersätta dem. Därför har vi ett
program för våra anställda som är hiv-positiva och
aids-sjuka.

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

”
Röster från
UGANDA:
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Vill du vara med i kampen mot hiv/aids? Ta kontakt med någon av de
svenska aktörer som arbetar för att minska hiv och lindra effekterna av
aids. Genom att skaffa mer kunskap och sprida den vidare, bli medlem,
skänka pengar eller bli volontär gör du en viktig insats. Vill du ha mer 
information om hiv/aids och tillståndet i världen, besök www.sida.se.

Afrikagrupperna
Afrikagrupperna arbetar förebyggande mot hiv/aids i södra Afrika genom stöd till utbildning,
folkhälsa och lokal utveckling. Stöd Afrikagruppernas arbete mot hiv/aids genom 
att sätta in ett bidrag på postgiro 90 03 37-7. 
www.afrikagrupperna.se

Caritas Sverige
Aids drabbar hårt. Människor stöts ut. Medmänskligheten sätts på prov.
Fördomar måste bytas mot kunskap. Genom Caritas stödjer du de mest
utsatta, särskilt barnen och kvinnorna, de som drabbas mest. Engagera 
dig med en gåva! Postgiro 90 03 37-7. www.caritas.se

Diakonia
Tillsammans med partner arbetar Diakonia med hiv/aids för att skapa
en djupare förståelse och respekt för människors rättigheter och
värde oavsett var i världen vi bor. Vi påverkar beslutsfattare och 
myndigheter på nationell nivå, för att skapa tillgång till hälso-, 
sjukvård och bromsmediciner. 
www.diakonia.se/hivaids.htm

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

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/aids
bekämpning 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 verk-
samhet i Afrika. Vi hjälper fattiga bekämpa fattigdomen. Produktiva jordbruksprojekt 
ger inkomster, framtidshopp och nu även möjlighet att motverka farsoten. 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 målgrupperna ungdomar, unga vuxna män som har sex med män, invandrare och 
flyktingar 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 tillsammans med arbetsgivare nyckelrollerna i att 
arbeta fram aktiva åtgärder på arbetsplatserna för att sprida kunskap om hiv/aids samt 
ge stöd åt redan smittade. Bland annat förhandlar facket fram avtal och program på
arbetsplatsen och genomför utbildningar. www.lotcobistand.org

Näringslivets Internationella Råd
Näringslivets Internationella Råd driver tillsammans med 
Metall ett program som stödjer hiv/aids-aktiviteter på
svenskanknutna 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 aktvis-
ter och ungdomsledare dör?

Genom folkbildning, facklig utbildning, jämställdhets- och ung-
domsarbete 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 stigmatisering 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

PMU InterLife
Hiv/aids är högsta prioritet i PMU InterLifes arbete, nationellt och internationellt. Kyrkan har oanade möjlig-
heter att nå ut i samhället med information och kunskap om sjukdomen. PMU InterLife arbetar, tillsammans
med nationella partners, förebyggande och med vård av sjuka. Kvinnor och unga, som drabbas hårdast av
epidemin, står i fokus för arbetet. I 23 afrikanska länder arbetar nu de nationella kyrkorna fram policies och
handlingsplaner för insatser mot hiv/aids. www.pmu.se

RFHP – Riksförbundet för hiv-positiva
Riksförbundet för hiv-positiva är en paraplyorganisation som främst arbetar med hivpositivas 

rättigheter och villkor i samhället. 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 människor med funktionsnedsättning
i kampen mot hiv och aids. För att detta ska vara möjligt är det
viktigt att göra information 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 funktions-
nedsättning. www.shia.se

Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska 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, nationella och internationella forsknings- och nätverks-

projekt. Till exempel pågår förberedelser för hiv-vaccinprövningar i
Tanzania. www.smittskyddsinstitutet.se.

Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsoinstitutet har ett regeringsuppdrag att bedriva insatser inom

hiv/STI-prevention i Sverige. Insatserna omfattar information och stöd till
landsting/kommuner och frivilligorganisationer 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

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan har arbetat med hiv/aidsfrågor sedan mitten av 1980-talet, främst
genom utbildning av sjukvårdspersonal och hjälp till föräldralösa barn. Nu ingår även
rådgivning, testning och insatser för att väcka människors medvetenhet.
www.svenskakyrkan.se/skm

Svenska missionsrådet
Svenska missionsrådets medlemmar arbetar tillsammans med sina partners, 

till exempel kyrkor, för att skapa kampvilja, medvetenhet och mod att se
och bekämpa hiv/aids där den möter oss. www.missioncouncil.se

Svenska Röda Korset och Noaks Ark-Röda Korset
Genom våra 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,
hivinformation samt Aidsjouren där man, via telefon, kan få svar

på frågor om hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar,
telefon 020-78 44 40. www.redcross.se, 

www.noaksark.redcross.se

UNDP
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, är FN:s globa-

la nätverk för utveckling. Med verksamhet i
166 länder erbjuder UNDP en bred

kunskapsbas, kontakter och goda
exempel från hela världen om
hur epidemin kan bekämpas. 

UNDP samarbetar med andra
FN-organ, regeringar, medier,

enskilda organisationer och den privata 
sektorn, för att göra hiv/aids till en central fråga i

drabbade länders strategier för utveckling.
www.undp.se/aids

UNICEF Sverige
Tack vare UNICEF:s arbete får ungdomar 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 för-
äldralösa ingår också i UNICEF:s program. www.unicef.se

Utrikesdepartementet
Vi stöder FN:s arbete mot hiv/aids bl a genom UNAIDS, WHO, UNFPA och UNICEF samt Globala fondens
hiv/aidsarbete. 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 

Vad kan du göra?

www.sida.se
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