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Uganda and Tanzania are two countries severely affected by HIV/AIDS. Hence, there are a 

numbers of associations for PLHA there. In "Global transformations. Politics, economics and 

culture", Held, Mc Greew, Goldblatt and Perrton focuses None Governmental Organizations as 

important actors in the globalized world of today, with increased opportunities to influence and 

affect the politics. The aim of this paper is to investigate the opportunities for associations for 

PLHA in Tanzania and Uganda to affect in the national level of politics. The study wants to 

elucidate the relation between the state/government/authorities and the civil 

society/associations/NGO:s.This has been done threw investigations of associations of PLHA in 

Tanzania and Uganda, their characters, objectives and opportunities to affect the HIV/AIDS 

politics in each country. I have been trying a hypothesis which have claimed that these 

organizations has not played a political role, meaning that they have affected the politically 

decision makings concerning HIV/AIDS. The empirical material has mainly been collected threw 

questionnaires to the selected organizations. It has not been possible to appoint the hypothesis, 

neither to reject it. There are some indications pointing on its validity. In an summarized 

assessment, the Ugandan organizations are more politically than the Tanzanian organizations, but 

probably not in a way that have affected the parlamentarically decision processes concerning 

HIV/AIDS, as the hypothesis intended. A opposite dependence has not been possible to 

eliminate: That the character and focus of the associations for PLHA in Tanzania and Uganda is a 

result of the countries differences in  dealing with the problem of HIV/AIDS.  
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1. Inledning 
 

HIV/AIDS har sedan länge slutat vara enbart ett medicinskt problem. Det har också blivit ett av 

de största politiska problem som världen idag står inför. Samhällsvetenskapligt har HIV/AIDS 

frågan angripits på olika sätt och ur en rad olika infallsvinklar, t.ex. som en utvecklingsfråga, ur 

ett genusperspektiv, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, som en ekonomisk fråga, ur ett 

globaliseringsperspektiv, ur ett ledarskapsperspektiv eller med fokus på det civila samhället. 

Klart är att epidemin affekterar alla samhällsområden där dess framfart är som störst - i 

subsahariska Afrika. Men klart är också att HIV/AIDS på allvar har kommit att utmanas där det 

är som mest utbrett, t.ex. i Uganda och Tanzania.  

 

 

2. Problemställning, syfte och frågeställningar 
 

Tanzania och Uganda är två länder som är hårt drabbade av HIV/AIDS. Sedan det konstaterats att 

AIDS hade nått Tanzania 1983 har landets hivfrekvens ökat från 1,3 % till 9,6% 20021. I Uganda 

har utvecklingen sett annorlunda ut. Från en hivfrekvens på 18% i mitten av 1980-talet ligger 

dagens nivå kring cirka 6%2. Behandlingsmässigt är Uganda ett av de länder i subsahariska 

Afrika som kommit längst i utbyggnaden av en innovativ, förenklad typ av ART behandling, och 

förväntas ha 50% av sina behövande medborgare under behandling i juli månad, 20053, 4. 

Tanzania har inte kommit lika långt, men möjligheten till behandling har ökat även där.  

 

Bakom statistiken döljer sig ett stort antal människor som lever med HIV/AIDS och följaktligen 

kan man förvänta sig förekomsten av en rad NGO:s som organiserar hivpositiva i Tanzania och 

Uganda. I Global transformations – Politics, economics and culture  lyfter Held, Mc Greew, 

 
1 www.unaids.org/en/geographical+by+country/untiedd+republic+of+tanzania 
2 www.unaids.org/EN/geographical+area/by+country/uganda.asp 
3 ART = Anti Retroviral Treatment, även kallad hivbehandling, eller när de var nya på markanaden - 
”bromsmediciner”. Kan vid följsam behandling förlänga livet för hivpositiva på obestämd tid. Moberg, Lars, 2002. 
Behandla. Hivinfektion och dess behandling.    
4 Innovativ , föenklad ART behandling = Förenklad ART behandling är möjlig att ge under enkla omständigheter 
och utan tillgång till avancerad laboratoriemiljö. Kombinationspiller används i högre utsträckning i motsats till flera 
olika tabletter. Sjuksköterskor tar över en del av läkaruppgifterna och specialtränade frivilliga, däribland många 
hivpositiva själva, tar över en del av sjuksköterskornas arbete.  Utvärderingar visar hittills på goda resultat av detta 
behandlingssätt.www.who.int/bulletin/volumes/83/4/infocus0405/en/print.htmlwww.who.int/bulletin/volumes/83
/4/incous0405/en/print.html 
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Goldblatt och Perraton fram NGO:s som viktiga aktörer i dagens förändrade globaliserade värld, 

och ser deras roll som "påtryckare” som en viktig politisk kraft 5. NGO:s som organiserar 

hivpositiva är inte oproblematiska i sin existens i länder som Uganda och Tanzania. Där kan en 

känd – eller misstänkt – hivstatus innebära stigmatisering, diskriminering och utanförskap. Det 

kan innebära förlust av arbete, vänner och till och med familj.  

 

Demokratimässigt rankas varken Tanzania eller Uganda speciellt högt på t.ex. Freedom House´s 

årliga demokratiindex, även om Tanzania anses vara ett mer demokratiskt land än Uganda, sedan 

man gick över till flerpartisystem6. Påverkansmöjligheterna för NGO:s generellt på den nationella 

politiken i dessa länder kan därför inte tas för given. Mot bakgrund av hivpositivas allmänna 

utsatthet för diskriminering och stigmatisering i Tanzania och Uganda, blir NGO:s för 

hivpositivas roll än mer tveksam som politisk kraft. Ett motsatt beroendeförhållande går inte att 

utesluta, d.v.s. att det föreligger ett samband mellan nationellt förhållningssätt till HIV/AIDS och 

hur arbetet i NGO:s för hivpositiva arbetar och var de lägger sitt fokus.  

 

Den här studien intresserar sig alltså för de nationella civilsamhällenas roll och påverkan 

alternativt beroende av nationella statliga myndigheter. Studien syftar till att jämföra nationella 

NGO:s för hivpositivas karaktär i Uganda och Tanzania - två av HIV/AIDS drabbade länder som 

har hanterat problemet på väldigt olika sätt. Undersökningen syftar till att ta reda på huruvida 

NGO:s för hivpositiva har spelat någon viktig politisk roll i arbetet med HIV/AIDS i Tanzania 

och Uganda, om de har kunnat påverka sina nationella statliga myndigheter i dess HIV/AIDS 

politik. Internationella NGO:s som verkar på området utan nationellt fäste, faller utanför denna 

studie vars fokus ligger på just på den nationella nivån och förhållandet mellan stat och 

civilsamhälle. Inte för att det som händer i det internationella systemet och i det globala styret i 

form av följder på nationell nivå skulle vara ointressant i HIV/AIDS frågan. Snarare är den 

internationella nivån av högsta intresse vad gäller t.ex. 3 by 5 initiativet7 och medicinfinansiering. 

Men allt kan inte studeras här och nu och den internationella nivån faller alltså utom ramarna för 

denna studie. 

 

Studien har inga ambitioner att generalisera till andra länder än just Tanzania och Uganda, utan 

                                                 
5 Held, Mc Greew, Goldblatt, Perraton, 1999. Global transformations. Politics Economics and Culture. Sid 50 
6 www.freedomhouse.org/ratings/allscores2005.xls 
7 3 by 5 är ett FN initiativ som syftar till att få tre femtedelar av de i behov av ART under behandling 2005. UNAIDS 
och WHO, december 2004. 3 by 5 progressive report. 
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dessa länders NGO:s för hivpositiva utgör hela populationen. 

 

En inledande frågeställning av NGO:s för hivpositivias karaktär i de aktuella länderna, besvaras 

efter en inledande genomgång av hur respektive land har förhållit sig till HIV/AIDS frågan. 

Därefter följer en hypotes rörande dessa organisationers eventuellt politiska roll: 

  

Fråga: Hur karaktäriserar sig NGO:s som organiserar hivpositiva i respektive land? Är de 

involverade i internationella nätverk? Vilka frågor arbetar de med? Är de i första hand sociala 

och individfokuserade till sin karaktär eller sysslar de med påverkansarbete på politiker, 

lobbying och opinionsbildande arbete? Vad skiljer mellan länderna? 

 

Hypotes: NGO:s för hivpositiva i både Tanzania och Uganda har inte haft någon betydande 

politisk roll i den mening att de har påverkat det parlamentariska beslutsfattande rörande 

HIV/AIDS.   

 
 

3. Metod och material  
 
Större delen av denna uppsats är skriven i Tanzania. Det har dock inte varit ett metodologiskt 

måste att vara på plats i Östafrika för att genomföra studien. Men när jag nu ändå var där så tog 

jag delvis till vara vissa möjligheter som uppstod, såsom intervjun med den ART ansvarige 

läkaren i Tanzania. Jag tog även tillfället i akt att själv uppsöka organisationerna för hivpositiva i 

Tanzania för enkätundersökningen. Vad gäller enkätundersökningen med de ugandiska 

organisationerna så har dessa istället uppsökts per mejl och fax. Den största effekten min fysiska 

närvaro har gett, har istället handlat om jag snabbare blivit insatt i nationella omständigheter 

kring HIV/AIDS i Tanzania och Uganda. Detta genom att  läsa dagstidningar, lyssna på radio, 

genom reklam, men även genom samtal med människor etc. Det har dock inte påverkat själva 

undersökningsresultatet. 

 

I syfte att besvara frågeställningen som rör NGO:s för hivpositivas arbete och karaktär har jag 

genomfört en enkätstudie med fem organisationer för hivpositiva i Tanzania och fyra i Uganda. 
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Enkäten innehöll sex standardiserade och ostrukturerade frågor8. Fasta svarsalternativ saknades 

alltså och organisationerna erbjöds ett, inom enkätens ramar (två A-fyra ark), maximalt 

svarsutrymme. Frågorna handlade om vilket arbete organisationen bedriver och vilket uppdrag 

man ansåg sig ha, vilka man vände sig till, vilka frågor man arbetade mest med, huruvida man 

var involverad i internationella nätverk. Enkätfrågorna finns med som bilaga. Jag har nedan 

beskrivit hur urvalet av organisationer har gått till.    

 

För att kunna förstå innebörden av frågeställningens resultat, har jag dock ansett det nödvändigt 

att först undersöka hur respektive land förhållit sig till HIV/AIDS sedan viruset nått dem. 

Där har jag tagit hjälp av UNAIDS och WHO:s rapporter från respektive land,  samt information 

från Uganda Commission for AIDS (UAC) och Tanzania Commisson for AIDS (TACAIDS). 

Tanzanias officiella styrdokument ”Tanzania HIV/AIDS Policy” och ”Multisectoral Strategic 

Framework for fight HIV/AIDS for the period 2003-2007” har också studerats. Motsvarande 

dokument för Uganda har jag inte studerat lika systematiskt eftersom de var för sig inte är lika 

intressanta då styrdokument och handlingsplaner avlöst varandra genom åren. I Tanzania däremot 

har HIV/AIDS först på senare år blivit en politisk fråga som tagits på allvar. Härutöver har jag 

genomfört en intervju med chefen för HIV/AIDS behandlingen på Muhimbili Hospital, 

Tanzanias huvudsjukhus varifrån all ART behandling koordineras, doktor Julius Massawe. 

 

I syfte att pröva den avslutande hypotesen om NGO:s för hivpositivas eventuellt politiska roll, 

så har jag – i samma enkätundersökning som för frågeställningen - tillfrågat de aktuella 

organisationerna om deras huvudsakliga fokus i arbetet, vilka frågor man prioriterat åren före 

vissa specifika politiska händelser / beslut som rör HIV/AIDS. Detta i syfte att ta reda på om 

organisationernas engagemang har FÖREGÅTT de aktuella politiska besluten/händelserna. Om 

så är fallet KAN det ju vara så att deras engagemang har påverkat att besluten / händelserna 

kommit till stånd. Därmed är inte frågan avgjord,  men det ger en indikation på om så kan vara 

fallet och det skulle i så fall försvaga, om än ej falsifiera hypotesen. Denna säger ju att de aktuella 

organisationerna inte har påverkat det parlamentariska beslutsfattandet rörande HIV/AIDS.   

 försvagar det hypotesen som ju menar att de aktuella organisationerna inte har haft någon 

betydande politisk roll på så sätt att de har kunnat påverka parlamentariska beslutsprocesser. Mitt 

val av dessa händelser / beslut som rör HIV/AIDS har skilt sig mellan länderna. För Tanzanias 

del har jag valt att undersöka var fokus i organisationernas engagemang låg, vilka frågor man 

                                                 
8  Patel, Runa och Davidson, Bo, 1994. Forskningsmetodikens grunder, sid.61. 
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arbetade mest med, åren innan det att president Mkapa förklarat HIV/AIDS som en nationell 

katastrof, viket han gjorde år 2000. Undersökt tidsperiod är här år 1998-2000.  Händelse nummer 

två har varit genombrottet i behandlingssituationen som skedde i Tanzania i och med ett 

samarbetsprojekt med USA som startade 2003. Följaktligen har jag undersökt organisationernas 

engagemang och fokus åren dessförinnan; 2001-2003. För Ugandas del har jag undersökt var 

fokus i organisationernas engagemang låg åren innan regeringen började arbeta efter sitt 

"Multisectoral Strategic Framework", vilket de gjorde 1992. Undersökt tidsperiod är här 1990-

1992.  Händelse nummer två har i Ugandas fall handlat om påbörjandet av ART behandling för 

ofödda barn med hivpositiva mödrar 1997. Undersökt tidsperiod är 1996-1997.   

 

3.1.Validitet, reliabilitet och urval  
 

Efter enkätundersökningens genomförande stod framförallt två saker klart vad gäller de frågor i 

enkäten som hade till syfte att pröva hypotesen: 1) Det hade varit en fördel om alla de undersökta 

politiska besluten / händelserna hade att varit av lika konkret slag. Det är lättare att utröna 

huruvida organisationerna har påverkat beslut som handlar om konkreta saker, såsom startskottet 

för att behandla ofödda barn med ART, än huruvida organisationerna har påverkat att policys och 

övergripande arbetssätt har förändras. 2) Det hade varit av fördel att välja senare händelser / 

beslut eftersom flera av organisationerna inte bedrev verksamhet vid de nu valda tidsperioderna, 

alternativt höll på att formeras. Nu blev svarsbortfallet för dessa frågor stort, till ett redan litet 

urval och därför är det svårt att fastslå någonting med säkerhet. Däremot kan den här delen av 

undersökningens resultat ge intressanta indikationer på hypotesens relevans. Detta diskuteras 

vidare framförallt i slutdiskussionen. 

 

Utifrån att denna studie intresserar sig för de nationella civilsamhällenas förhållande till 

nationella myndigheter och politiska beslutsprocesser, är det vidare relevant att fråga sig: Är det 

1) rimligt att de nationella civilsamhällena får utgöras av just NGO:s för hivpositiva och varför i 

sådana fall? Och 2) vilka NGO:s kan egentligen klassas som organisationer för hivpositiva? 

 

1) Skälet till att jag bestämde jag mig för att undersökningen skulle omfatta just NGO:s för 

hivpositiva och inte samtliga NGO:s involverade i HIV/AIDS arbete, hade delvis med 

avgränsningsskäl att göra. Rimligtvis handlar det nämligen om stora delar av det civila samhället, 

t.ex. kyrkor och moskéer, bostadsområdesbaserade mamma-/kvinnogrupper, Tanzaniska / 
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Ugandiska Röda Korset, barnhem, fackföreningar o.s.v. Många organisationer arbetar direkt eller 

indirekt med HIV/AIDS då problemet är så utbrett. Hade urvalet satts till samtliga NGO:s för 

hivpositiva hade detta ändå utgjort en allt för stor arbetsbörda för denna studie att ta sig an. En av 

de utvalda ugandiska organisationerna – UNASO – som är en paraplyorganisation, samlar t.ex.  

300 organisationer under sig. Den tanzaniska motsvarigheten heter TANOPHA och samlar 90 

medlemsorganisationer.  Jag har också medvetet valt att söka mig till de NGO:s som jag på 

förhand trott ska vara de NGO:s som är mest politiskt intresserade av HIV/AIDS, eftersom 

NGO:s för hivpositivade vänder sig direkt till drabbade. Även om det inte skulle förhålla sig så 

att NGO:s för hivpositiva är mer politiska än övriga NGO:s som arbetar med HIV/AIDS, så var 

som sagt var ett urval nödvändigt.  

 

2) Vilka organisationer kan då räknas som NGO:s för hivpositiva? För att få hjälp med urvalet 

vände jag mig till TACAIDS, Tanzanias statliga samordningsorgan för HIV/AIDS och 

motsvarande organ i Uganda, UAC. Tillvägagångssättet kan kanske inte betraktas som helt 

okontroversiellt då studien intresserar sig just för det nationella civilsamhällenas roll och relation 

till nationella statliga myndigheter och politiska beslutsprocesser. Jag uppfattar dock resultatet 

som ganska tillförlitligt, då flera av de nämnda organisationerna inte kan anses okontroversiella 

från regeringarnas synvinkel, vilket beskrivs vidare i presentationen av undersökningsmaterialet. 

Därmed fick jag uppfattningen att dessa listor nog kunde uppfattas som någorlunda tillförlitliga.  

 

TACAIDS och UAC gav mig alltså ett antal namn på olika organisationer. Efter genomgång av 

organisationerna framkom att inte alla kunde falla inom ramen för denna studie, eftersom att alla 

inte hade den funktionen och karaktären vilken denna studie intresserat sig för, d.v.s. inte riktade 

sig till människor som själva lever med HIV/AIDS. Ett namn på den tanzaniska listan var t.ex. 

själva TACAIDS, ett annat hade direkt sjukvårdande funktioner såsom AMREF. För Ugandas del 

fanns namn som t.ex. THETA på listan, en samarbetsorganisation mellan utövare av traditionell 

medicinkonst och västerländsk sådan. Fem tanzaniska organisationer kvarstod dock efter 

sållningen. För Ugandas del blev siffran fyra. Av dessa vände sig alla till människor som lever 

med HIV/AIDS, även om de kanske stod öppna för andra också och vars verksamhet inte bara 

riktade sig till en målgrupp. Fyra respektive fem organisationer utgjorde ett genomförbart 

undersökningsmaterial. Självklart hade reliabiliteten stärkts av ett större urval. 

 



7 

3.2. Material och källkritik 

 
Det empriska materialet består i huvudsak av enkätsvar från fem tanzaniska organisationer för 

hivpositiva och fyra ugandiska. Organisationerna har inte fått några restriktioner vem som ska 

fylla i formuläret, utan det har varit för dem valfritt, även om namnet på den person har angetts i 

enkäten. Vad gäller de tanzaniska organisationerna, som ju uppsöktes personligen, fylldes 

formulären i medan jag väntade. De ugandiska organisationerna har fått formulären per mejl 

alternativt fax och svarat på samma sett. Vissa svarade ganska omgående, dagen efter, medan det 

tog längre tid för andra som svarade först efter påtryckningar från min sida. 

 

Jag har använt mig av en del internetkällor, vilket ju inte brukar vara så populärt. Jag har dock 

inte uppfattat det som ett problem, då de internetkällor som använts bara har stått till förfogande 

av generella uppgifter om länderna, såsom t.ex. de hivfrekvenser jag hämtat från UNAIDS 

hemsida samt ländernas bemötande av HIV/AIDS. Det har alltså rört mycket av 

bakgrundsinformationen i empiriavsnittet som tas upp som en förberedelse för att besvara 

frågeställningen och pröva hypotesen. Denna bakgrundsinformation har inte varit kontroversiell 

på något sätt. I ett fall har det gällt en tidskrift från WHO där visserligen den tryckta referensen 

hade kunnat användas.  

 
 

4. Tidigare forskning 
 
Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv har HIV/AIDS frågan - som sagts i inledningen -  

angripits ur olika infallsvinklar. ”No name fever – Aids in the age of globalization”9 är en 

antologi från 2005 som samlar en rad samhällsvetenskapliga infallsvinklar på HIV/AIDS 

problemet. Där sätter Follér och Thörn in HIV/AIDS i den aktuella globaliseringsdebatten när de 

hävdar att viruset gör det uppenbart att vi lever i en globaliserad värld eftersom det är geografiskt 

spridd över hela jordgloben10. De har ett perspektiv på globalisering som ligger nära det Hirst och 

Thompson gör utryck för i Globalization in Question11 när de hävdar att HIV/AIDS gör globala 

ekonomiska orättvisor och beroenden uppenbara på en rad sätt, inte minst genom olika möjlighet 

att få tillgång till hivbehandling. De förkastar tesen att globalisering leder till homogenisering av 

                                                 
9 red. Follér och Thörn, 2005. No name fever. AIDS in the age of globalization. 
10 Follér och Thörn, AIDS in the age of globalization- an introduction. Sid. 19, i a.a. 
11 Hirst och Thomson, 1999, Globalization in Question. The international economy and the possibilities of 
governance. 
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möjligheter och hävdar att nationell tillhörighet är högaktuellt för möjligheten att överleva 

hivviruset12. 

 

I samma antologi skriver  Dennis Altman om globaliseringens effekter på sexuella beteenden som 

i kombination med fattigdom, orättvisor, och ekonomisk globalisering har gjort spridningen av 

HIV/AIDS så explosiv13. Han hävdar också att religiösa aktörer inom framförallt islam, 

katolicism och konservativ protestantism har ett delansvar i spridningen av HIV/AIDS i och med 

sitt motstånd till kondomer14.   

 

I samma antologi finns också ett antal beskrivningar av hur olika länders sätt att möta och hantera 

HIV/AIDS. Bland annat beskrivs fallet Rumänien av Blackwell där en blodskandal 

uppmärksammades efter diktatorn Ceausescus fall 1989, med tusentals hivsmittade barn 

upptäcktes15. Fallet Sydafrika nämns av flera författare, och landets mediala framställning av 

hivpositiva diskuteras av Ek16. Kirkegaard kopplar ihop kolonial historia med nutida HIV/AIDS 

situation liksom föreställningar av HIV/AIDS i Zimbawe.17  

 

Fallet Brasilien med sitt heltäckande HIV/AIDS program med allt från prevention, 

medicintillverkning och behandling behandlas av Follér18. I kapitlet beskrivs hur HIV/AIDS först 

utvecklade sig i den dåvarande militärdiktaturen och hur NGO:s och ”new social movements” 

organiserade sig för mänskliga rättigheter under denna tid. Dessa nätverk kom senare att utgöra 

en bas för HIV/AIDS NGO:s arbete. När militärregimen senare kom att falla uppstod politiska 

möjligheter att ta itu med HIV/AIDS problemet.  

 

Stigmatisering av hivpositiva liksom och förnekande på såväl individuell som kollektiv nivå är 

något som diskuteras i antologin19. Det går inte att säga att ett genusperspektiv helt saknas i 

                                                 
12 Follér och Thörn, 2005. AIDS in the age of globalization- an introduction. Sid. 24, i red. Follér och Thörn, 2005. 
No name fever. AIDS in the age of globalization. 
13 Altman, AIDS and the globalization of sexuality, sid. 104-108 i a.a. 
14  Altman, sid.108, i a.a. 
15 Blackwell, HIV/AIDS in Romania, i a.a. 
16 Ek, Perilous silence and discriminating visability on absent and present representations of HIV-postitiv 
individuals in South African press 1998-2003, i a.a. 
17 Kirkegaard, Devastating imagery? Connecting colonial history to contemprary images and realities of HIV/AIDS 
in Zimbawe, i a.a. 
18 Follér, Civil society and HIV/AIDS in Brazil. The emergence of an AIDS policy, i a.a. 
19 Kirkegaard, Devastating imagery? Connecting colonial history to contemprary images and realities of HIV/AIDS 
in Zimbawe kapitlets title, i a.a, samt Ek, Perilous silence and discriminating visability on absent and present 
representations of HIV-postitiv individuals in South African press 1998-2003, i a.a. 
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antologin. Flera författare berör kvinnors speciella utsatthet för hiv/aids, t.ex. Bertil Egerö20  men 

det är definitivt in get som genomsyrar boken på samma sätt som t.ex. UNAIDS och SIDA 

uppmärksammat könsrollers betydelse för spridningen av hivviruset21.  

 

Genusperspektiv är dock inget som generellt saknas i den samhällsvetenskapliga HIV/AIDS 

diskussionen. Rosalind Pollack Petchesky analyserar i Global Prescriptions – Gendering health 

and human rights bl.a. transnationella kvinnogrupper och deras arbete för att få upp kvinnors 

hälsa och mänskliga rättigheter på såväl den internationella som den nationella agendan. HIV 

medicin utgör en av flera fallstudier i boken. Petchesky belyser kollisions kursen mellan den 

globala kapitalismen och hälsa och mänskliga rättigheter22.  

 

Liksom Pollack Petchesky argumenterar Peter Söderholm i ”Global governance of AIDS” för 

nödvändigheten av ”global governance” för arbetet med HIV/AIDS. Boken kom ut 1997 och 

sedan dess har mycket hänt på hiv/aids arenan, både på det rent medicinska planet med också på 

det politiska. Fler människor har fått t.ex. fått tillgång till medicinering. Men Söderholms fokus 

på etablering av samarbete mellan parlamentariskt och utomparlamentariskt anti HIV/AIDS 

arbete är fortfarande högaktuellt23.  

 

 

5. Teori 
 
Det finns många teoretiker som har intresserat sig för NGO:s och deras politiska roll. Jag har valt 

att använda mig av Held, Mc Greew, Goldblatt och Perraton som i Global Transformations – 

Politics, Economics and culture utgår från att det sätt på vilket världen styrs idag inte är 

detsamma som förut24. De ser den nuvarande världsordningen som mycket komplex och inte 

självklar att förstå. De inomstatliga systemen ser författarna som mer och mer förankrade i 

regionala och globala politiska nätverk. Men de menar också att världsordningen handlar om mer 

än nationella regeringar och övernationella sammanslutningar även om dessa anses vara centrala 

aktörer i det globala styret. Det handlar också om ”påtryckare”. För det som enligt Held m.fl. 

påverkar världsordningen kraftigt idag, är påtryckningar från olika håll på beslutsfattare. Dessa 

                                                 
20 Egerö, HIV/AIDS - globalization and polarization, sid 76-78 i a.a. 
21 www.sida.se , www.unaids.com 
22 Pollack Petchesky, Rosalind, 2003. Global Prescriptions. Gendering Health and human rights.  
23 Söderholm, Peter, 1997. Global Governance of AIDS. Partnerships with civil society. 
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påtryckningar kommer från MNE:s (trans/multinationella företag) och NGO:s (non governmental 

organizations) som sedan 1950-talet ökat kraftigt i antal. Ökningen har lett till betydande 

förändringar i världspolitiken och ökade möjligheter för NGO:s till påverkan25.  

 

Förutom att på olika sätt påverka beslutsfattare och parlamentariska processer, visar författarna 

på ett annat sätt på vilket NGO:s utövar inflytande, nämligen genom direkt påverkan på 

människors liv i form av t.ex. byggandet av barnhem för föräldralösa barn. På så sätt kan de 

förbigå regeringar och parlamentariska processer. De kan förändra världen – om än i det lilla – 

utan att vänta på politiska beslut. För att exemplifiera detta tar Held m.fl. exempel från 

människorättsrörelsen och deras sätt att arbeta med övervakning och offentliggörande av 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt kampanjdrivande för speciella fall (människor) 

26. Detta kan jämföras med Dunning som i Governments, globalization and international buisness 

ser samma ökning av NGO:s och dessas ökade möjligheter till politiskt inflytande, men istället 

ser detta som ett hinder mot att överstatliga avtal kommer till stånd.27  

 

En distinktion går här att göras mellan 1) möjligheter till påverkan på vad som händer i det 

internationella systemet,  påverkan på ”det globala styret” och därifrån påverkan på nationsnivå. 

Och 2) möjligheter till påverkan i det nationella systemet, förhållandet mellan stat/myndigheter 

och civilsamhälle/enskilda organisationer. Denna studie intresserar sig som bekant för nummer 

två, förhållandet mellan stat och civilsamhälle och påverkansmöjligheter däremellan.   

 

Resultaten av undersökningen, enkätsvaren, kommer i huvudsak att analyseras genom två 

analysnivåer som motsvarar de ovan beskrivna ökade möjligheterna för NGO:s till påverkan: 

Analysnivåerna är a) påverkan på beslutsfattare och på den parlamentariska processen och b) 

direktpåverkan / förändring, direkt arbete för en speciell sak.    

                                                                                                                                                              
24 Held, Mc Greew, Goldblatt, Perraton, 1999, Global transformations. Politics Economics and Culture 
25 Held, Mc Greew, Goldblatt, Perraton, sid 49-52 
26 Held, Mc Greew, Goldblatt, Perraton, sid. 67 
27 Dunning, 1997. Governments, globalization and international buisness 
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6. Empirisk analys  

 
För att kunna förstå innebörden av frågeställningens resultat, har jag ansett det nödvändigt att 

först undersöka hur respektive land förhållit sig till HIV/AIDS sedan viruset nått dem. 

 

 

6.1. Tanzanias och Ugandas förhållningssätt idag och igår  
 

6.1.1. Tanzania: 

 

Först år 2000 förklarade Tanzanias president Benjamin Mkapa HIV/AIDS som en nationell 

katastrof, mer än 15 år efter att Tanzania hade fått sitt första fall av AIDS. Till följd av denna 

förklaring bildades ”the National AIDS Commission”, TACAIDS, på fastlandet och en 

motsvarande organisation på den inte lika utsatta ögruppen Zanzibar, ZAC. Zanzibar är en del av 

Tanzania, men åtnjuter ett stort mått av självstyre, vilket t.ex. alltså visar sig i arbetet med 

HIV/AIDS där de har en egen AIDS kommission som arbetar självständigt. Jag har beslutat mig 

för att Zanzibar kommer att falla utanför ramarna för denna studie. Dels för att problemet med 

HIV/AIDS på Zanzibar är mycket mindre än på fastlandet. Enligt UNAIDS är ligger 

hivfrekvensen på 0,6%, vilket kan jämföras med fastlandets dryga 7%. Dels har Zanzibar inte 

kommit alls långt i sitt arbete som Tanzania. 28  

 

En inledande uppgift för TACAIDS var formuleringen av ”National Multi-sectoral strategic 

framework on HIV/AIDS (2003-2007).”29 Dessförinnan hade president Mkapa år 2001 lanserat 

“National policy on HIV/AIDS” och multisektoriella HIV/AIDS komittéer började startas på 

kommun och bynivå.30

 

Tanzanias ”National policy on HIV/AIDS” innehåller nio kapitel som sammanlagt omfattar 46 

sidor. Det övergripande målet för Tanzanias HIV/AIDS policy är att erbjuda ett ramverk för 

HIV/AIDS arbete för ledarskap och samordning av det nationella ansvaret för HIV/AIDS 

                                                 
28 www.unaids.org/en/geographical+area/by+country/united+republic+of+tanzania.asp 
29 The united republic of Tanzania, Prime Minister´s office, 2003. National Multi-sectoral strategic framework on 
HIV/AIDS (2003-2007) 
30 The united republic of Tanzania, Prime Minister´s office, 2001. National policy on HIV/AIDS. 
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epidemin på kollektiv såväl som på individnivå. Detta allmänna ramverk inkluderar prevention, 

vård och stöd till redan infekterade samt stöd till anhöriga och mildring av de sociala och 

ekonomiska effekterna av epidemin. Policyn tar även upp skydd och stöd till särskilt  utsatta 

grupper, stärkande av institutioner, samhällen och individer inom alla samhällsområden för att 

hindra spridningen av epidemin. Kommunstyrelserna utgör utgångspunkten för all samordning 

och involvering av offentlig och privat sektor, NGO:s o.s.v. i planering och implementering av 

ingripande mot HIV/AIDS31.  

 

”National multi-sectoral strategic framework on HIV/AIDS (2003-2007)” – NMSF - är ett 

dokument som vill vägleda i arbetet med att förverkliga HIV/AIDS policyn. NMSF uttalar de 

grundläggande angreppsprinciperna och identifierar mål och strategier  för perioden 2003-2007, 

samt resonerar kring projektfinansiering och ”The national fund for HIV/AIDS”, samt andra 

finansieringsalternativ. Den har fyra huvudområden: 1) Övergripande frågor relaterat till hela det 

nationella ansvaret, såsom stöd, bekämpning av stigmatisering och diskriminering av människor 

som lever med HIV/AIDS, samt HIV/AIDS kontra utveckling och fattigdomsreducerande policy. 

2) Prevention inklusive genusrelaterade problem, såsom kondomdistrubution, frivillig HIV 

rådgivning och testning, HIV utbildning på arbetsplatser och i skolor samt för speciellt utsatta 

grupper, säkerhetsarbete gällande blod och blodprodukter. 3) HIV/AIDS vård och stöd, 

behandling av opportunistiska infektioner samt ART behandling. 4) Förmildrande av HIV/AIDS 

social effekter, genom ekonomiskt och socialt stöd till personer, familjer och samhällen drabbade 

av AIDS. Stöd till föräldralösa barn32.    

 

Intervju med doktor Julius Massawe, chef för ART behandlingen vid Muhimbili Hospital i Dar es 

Salaam, varifrån all offentlig ART behandling i Tanzania koordineras:  

  

Vad gäller den nuvarande behandlingssituation i Tanzania framkommer följande i intervjun med 

doktor Massawe: Landets officiella policy är att alla som uppfyller vissa medicinska kriterier ska 

ha rätt till den livsuppehållande ART behandlingen. Kriterierna handlar i korthet om hur nära en 

person är att utveckla AIDS. Policyn är dock långt ifrån implementerad i hälsosystemet. Olika 

problem försvårar genomförandet: Dels handlar det om byråkratiska och administrativa problem 

samt korruption som genomsyrar hela det tanzaniska samhället och inte lämnar hälsosystemet 

och ART behandlingen därhän. Möjligheten till behandling ökar om man t.ex. har kontakter med 

                                                 
31 Se not 29 
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”rätt” läkare. Men problemen är också av fattigdomsrelaterade karaktär. Ett genomgående tema i 

antologin ”No name fever. Aids in the age of globalization” är just kopplingen mellan HIV/AIDS 

och fattigdom. Författarna menar att sambandet existerar både mellan fattigdom och spridningen 

av viruset och fattigdom och möjligheten att överleva hivviruset33. I Tanzania handlar det om att 

många inte har tillgång till basal hälsovård. Dålig hälsa, fel- och undernäring, dålig tillgång till 

andra mediciner, såsom antibiotika och malariamedicin försvårar också hivbehandling, liksom att 

många – av olika skäl -  får sin hivstatus i ett väldigt sent skede då de är långt framskridna i 

AIDS. 

 

Det enorma stigma som omger HIV/AIDS gör att många är rädda att söka hjälp och gör det för 

sent. Dessutom föreställer sig de flesta människor inte HIV/AIDS som en sjukdom möjlig att 

överleva vid behandling, utan som en absolut dödlig sjukdom.   

 

Det aktuella behandlingsläget är att c:a 10 % av alla hivpositiva tanzanier står under behandling. 

Ungefär 20% av alla hivpositiva tanzanier skulle behöva behandling. Dessa siffror bygger på 

kända fall av HIV/AIDS och är alltså inte någon generell uppskattning av antalet hivpositiva i 

behov av behandling. Skulle man räkna med dessa skulle siffran förmodligen stiga. 

 

Projektet som ligger bakom den mer allmänna introduktionen av ART behandling är ett 

samarbete med USA som tillhandahåller gratis medicin. Projektet startade 2003 och kommer att 

löpa till 2008 och är lokaliserat till Dar es Salaam och andra stora regionstäder.  

 

Underdosering och uppehåll i behandlingen är vanliga inslag i den offentliga hivbehandlingen. 

Detta är något ytterst negativt i hivbehandlings sammanhang och kan leda till utvecklandet av 

resistens mot en viss medicin. Det kan handla om att en av tre mediciner i en 

kombinationsbehandling för tillfället har tagit slut och att man inväntar nya leveranser, eller att 

man tvingas till uppehåll i behandlingen. Dessa problem drabbar landsbygden i högre 

utsträckning än storstaden.  

 

Men Massawe påpekar att möjligheten till gratis hivbehandling är något relativt nytt och att 

HIV/AIDS policyns implementering är i ett startskede. 

 

                                                                                                                                                              
32 Se not 28 
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I Dar es Salaam och i de största andra städerna kan man även finna hivmedicin på privata 

kliniker. Massawe kan inte svara på hur många som köper sin ART-behandling på privat väg. 

 

6.1.2. Uganda: 

 

Uganda brukar i HIV/AIDS sammanhang framhållas som ett gott exempel som lyckats få ner sin 

statistik över antal smittade, genom öppenhet och ett starkt politiskt ledarskap. Då Tanzanias 

president Mkapa år 2000 utropade HIV/AIDS till en nationell katastrof och året därpå lanserade 

landets HIV/AIDS policy, hade Ugandas president Yoweri Museveni14 år tidigare rest på en 

riksomfattande turné för att uppmärksamma medborgarna på problemet HIV/AIDS. Detta i 

samband med att landets AIDS control program hade lagts fram 1986. Därefter har ett antal 

National Strategic Framework lanserats34. 

 

Alla delar av samhället är involverade i arbetat med HIV/AIDS och Uganda är idag ett av de 

länder i Afrika som kommit längst i utbyggnaden av så kallad förenklad ART-behandling35. Den 

officiella statistiken över antal smittade har dock kritiserats för att vara alldeles för lågt räknad 

och manipulerad för att tillfredställa givarintressen36. Hur som helst så reagerade Uganda 

snabbare än många andra länder på HIV/AIDS. Man var tidigare med att upprätta formella 

handlingsplaner och en policy som hade ambitionen att omfatta alla samhällssektorer37. 

 

1982 diagnostiserades det första fallet av HIV/AIDS i Uganda och ett par år senare, 1986, lades 

det första ”AIDS control program” fram och president Yoweri Museweni reste på riksturné för att 

uppmärksamma sina medborgare på problemet. Budskapet var till en början enkelt och byggde på 

den så kallade ABC metoden: Abstinence, Be faithful, Condoms i nämnd ordning. Mer 

komplicerade budskap om riskbeteenden och säkrare sex kom först i ett senare skede av epidemin 

då hivfrekvensen hade börjat sjunka38.  

 

1987 bildades TASO, en sammanslutning av och för hivpositiva och närstående. Jag kommer 

senare att återkomma till denna organisation. En första stor servey undersökning som gjordes 

                                                                                                                                                              
33 red. Follér och Thörn, 2005 
34 www.unaids.org/EN/Geographical+Area/by+country/uganda.asp 
35  Se not 3 
36 www.guardian.co.uk/aids/story/0,7369,1185851,00.html 
37 Se not 33 
38 www.who.int/inf-new/aids2.html 
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1988 visade en 9 procentig hivfrekvens i Uganda. AIDS Inormation Center bildades 1990 för att 

erbjuda frivillig testning och rådgivning. Året därpå visade en statistisk studie att 21% av alla 

gravida 15 till 24 åringar bar på hivvirus. 1992 började den ugandiska regeringen att arbeta efter 

ett ”Multisectoral Strategic Framework” vari hela samhällets HIV/AIDS arbete samordnades. 

1993 hade statistiken för hivpositiva gravida 15-24 åringar börjat sjunka och året därpå satte flera 

statliga myndigheter upp sina egna AIDS Control Program39. 

 

Samma år (1993) startade The Sexual Transmission Project efter att den ugandiska regeringen 

lånat 50 miljoner USD från Världsbanken, lagt till egna medel samt fått ytterliggare medel från 

utländska givare. Projektets budget uppgick till 75 miljoner USD totalt och året därpå 

rapporterade Uganda sjunkande hivfrekvens40. 

 

Vid mitten av 1990-talet hade den medicinska HIV/AIDS forskningen resulterat i användandet av 

så kallad anti retro viral behandling (ART) som för obestämd tid kan förlänga livet för 

hivpositiva41. 1997 deltog Uganda i en studie med ART behandling för ofödda barn med 

hivpositiva mödrar. Året därpå valdes Uganda ut som ett av fyra länder av UNAIDS för att vara 

med i Drug Access Initiative, ett program som erbjuder behövande ART behandling samt lobbar 

för reducerade priser på ART läkemedel och för etablering av för dessa läkemedel nödvändig 

infrastruktur (hälso- och vårdsektorns infrastruktur såväl som lagar och administration), för att 

göra behandlingen allmänt tillgänglig42.  

 

Behandlingsprogrammet övertogs av Ugandas Hälsoministerium år 2000. Då fanns det fem 

ackrediterade behandlingscentrum i Uganda och 900 patienter deltog i programmen. Till en 

början så fick patienterna själva betala för sina mediciner, om än till reducerade priser. Först i 

juni 2004 började Uganda erbjuda gratis ART behandling under vissa omständigheter, med 

finansiering från bl.a. The Global Fund, som jag senare kommer att återkomma till.43

 

2001 garanterade Världsbanken Uganda 47,5 miljoner USD över en femårsperiod till landets 

preventiva såväl som behandlingsinriktade arbete. År 2003 ökade UNAIDS sitt stöd till Uganda 

                                                 
39 samma som not 37 och not 33 
40 se not 38 
41 se not 3 
42 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2003. Stepping back from the edge. The pursuit of antiretroviral 
therapy in Botswana, South Africa and Uganda 
43 Se not 34 
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och i december 2004 stod en tredjedel av alla behövande ugandier under ART-behandling. I juli 

2005 förväntas den siffran ha ökat till 50%. I skrivande stund (maj 2005) hade nästan all 

vårdpersonal i samtliga 56 distrikt slutfört en förenklad HIV/AIDS utbildning, inklusive ART-

behandling. Enligt UNAIDS finns för tillfället personell och medicinsk kapacitet att behandla 

42000 patienter i Uganda. Då återstår 58000 behövande. Av de 42000 ugandier som står under 

ART behandling betalar 75% för delar av kostnaderna själva och de resterande 25% får sin 

behandling betald av staten eller genom sponsorer och hjälpprojekt.44    

 

Många människor i Uganda står dock utan tillgång till basal hälsovård över huvud taget och än 

mindre till hivbehandling. I norra Uganda pågår dessutom en väpnad konflikt sedan 18 år där 

Lord Resistent Army attackerar och dödar civilbefolkning och utför kidnappningar av barn för 

rekrytering till sin armé samt sexslaveri. Yttre ansträngningar som görs för norra Uganda 

fokuserar i första hand på omhändertagande av flyktingar samt matdistrubution. Enligt en UNDP 

rapport hade 51% av ugandierna inte tillgång till hälso- och sjukvård överhuvudtaget 200145.  

    

 

6.2. NGO:s för hivpositiva i Tanzania och Uganda: 
 

6.2.1. Tanzania: 

 

De organisationer som kvarstod efter det urval som gjorts (och beskrivits i metodavsnittet) var för 

Tanzanias del TANOPHA (Tanzania Network of Organizations for People living with HIV/AIDS), 

Tupendane Group, Chakupau, ALPHA (Arusha Living Positively with HIV/AIDS) och COPI 

(Coast Positive Initiative). 

 

Av de tillfrågade organisationerna var det bara TANOPHA som svarade att de samarbetade med 

NGO:s för hivpositiva i andra länder och var del i internationella nätverk. Å andra sidan är 

TANOPHA en paraplyorganisation med 90 medlemsorganisationer, däribland de övriga fyra 

organisationer som nämnts ovan, vilket gör att man skulle kunna se alla organisationer som del i 

internationella nätverk, även om de faktiskt inte svarat så på frågan. Medlemmarna i TANOPHA 

är alltså organisationer och inte individer vilket skiljer denna organisation från de övriga 

undersökta organisationerna i Tanzania. De frågor som TANOPHA främst arbetar med handlar 

                                                 
44 Se not 41 
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om rättigheter för i hivpositiva i samhället. 

 

Tupendane group är en organisation som endast välkomnar hivpositiva kvinnor som medlemmar. 

De sysslar i första hand med hembaserad vård. De menar att det än så länge inte finns någon 

finansiär, inte heller regeringen, som är villig att satsa på denna typ av vård. De befinner sig i 

startskedet av sin verksamhet och har ingen anställd, utan drivs helt av frivilliga insatser.  

 

Chakupau å sin sida satsar på att utbilda samhället och verka för beredskap mot HIV/AIDS på 

alla nivåer. De välkomnar, till skillnad från en del av de andra organisationerna, både människor 

som själva lever med HIV/AIDS och de som inte gör det.  De sysslar också med rådgivning och 

information till både människor som vet att de bär på hivviruset och människor som t.ex. 

misstänker att de gör de, eller vill ta reda på hur fallet är.   

 

I ALPHA är bara människor som lever med HIV/AIDS välkomna som medlemmar. Däremot 

vänder man sig till samhället i övrigt och står till tjänst t.ex. med utbildning. Organisationens 

huvudsakliga verksamhet är dock av social karaktär och handlar om stödåtgärder till drabbade där 

man särskilt betonar stödet till redan aidssjuka och sängliggande människor, däribland 

föräldralösa barn. 

 

COPI arbetar med informationsspridning, stöd och rådgivning till drabbade, anhöriga och de som 

misstänker att de är drabbade. Därutöver sysslar man också med att stärka de drabbade mentalt 

och socialt, i samhället och privat. Detta bl.a. genom högkvalitativ rådgivning, erfarenhets- och 

informationsutbyte bland medlemmarna, psykosocialt stöd med den uttalade förhoppningen att 

bidra till det nationella ansvaret för HIV/AIDS. Organisationen välkomnar både de som själva 

bär på viruset och de som inte gör det. COPI hävdar att man inte befattar sig med politiska frågor, 

utan bara med sociala sådana. (Jag kommer att återkomma till detta längre fram.) Organisationen 

vill mobilisera människor att sluta sig samman i organisationen och verka mot stigmatisering av 

människor som lever med HIV/AIDS i allmänhet, och mot sina medlemmar i synnerhet.    

 

Sammanfattningsvis är ingen av organisationerna uttalat politiska eller arbetar uttalat med 

politiska frågor. Därmed har ingen slutsats dragits att organisationerna är opolitiska. TANOPHA 

och COPI är de organisationer som inte enbart arbetar med sociala frågor, utan även med frågor 

                                                                                                                                                              
45 Se not 33 
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som stigmatisering av människor som lever med HIV/AIDS samt rättigheter för dessa. COPI går 

så långt som att betona att man inte sysslar med politiska frågor utan bara sociala. Detta måste 

ses dels i relation till olika politik definitioner och dels i relation till var Tanzania befinner sig 

demokratimässigt. Det var inte allt för länge sedan man lämnade enpartistaten bakom sig. CCM 

(Chama Cha Mapinduzi) som regerade under enpartitiden gör det fortfarande. En anda av att 

förändring och opposition bör ske i fredlighet och inom Partiets ramar, enligt tiden med den forne 

presidenten Nyererees och den med honom förknippade tanken om afrikansk socialism – ujamma 

- är fortfarande rådande46. Detta bör sättas i relation till den ovilja som de undersökta 

organisationerna till största del uppvisat, mot att vara politiska, av att vilja vara i opposition mot 

politikerna, att ha en annan åsikt än dem, att försöka påverka dem. Men trots detta arbetar alltså 

t.ex. COPI och ALPHA med stigmatiseringsfrågor och TANOPHA med frågor som rör 

rättigheter för människor som lever med HIV/AIDS. 

 

Utifrån Held m.fl.:s resonemang i Global transformations - politics economics and culture, kring 

NGO:s generella möjligheter till ökat inflytande, har jag såsom redan beskrivits, gjort en 

distinktion mellan 1) möjligheter till påverkan på vad som händer i det internationella systemet,  

påverkan på ”det globala styret” och därifrån påverkan på nationsnivå. Och 2) möjligheter till 

påverkan i det nationella systemet, förhållandet mellan stat/myndigheter och 

civilsamhälle/enskilda organisationer. Denna studie intresserar sig som bekant för nummer två, 

förhållandet mellan stat och civilsamhälle. Under nummer två går, som beskrivits i teoriavsnittet, 

två analysnivåer att urskiljas: 

 

Held m.fl. ser att NGO:s möjligheter till inflytande har ökat och inflytandet utövas, praktiseras på 

olika sätt. Det handlar dels om a) inflytande på parlamentariska beslutsprocesser såsom direkt 

påverkan på politiker, opinionsbildande m.m.. Ett annat sätt att utöva inflytande i en globaliserad 

värld handlar enligt Held m.fl. om b) direktpåverkan, arbete direkt för en specifik sak, såsom t.ex. 

bygge av barnhem/skola för föräldralösa barn eller upprättandet av fältsjukhus i speciella 

områden/situationer. På detta sätt kan NGO:s förbigå regeringar och parlamentariska processer så 

när som på att ansöka om formella tillstånd för sin verksamhet. De kan undvika att vänta på 

politiska beslut om t.ex. bygge av barnhemmet, utan kan själva söka finansiering och på så sätt 

utöva direkt påverkan och förändra livet för många människor.  

 

                                                 
46 Hydén, Göran, 1998, Kenya och Tanzania, i red. Lindahl, Rutger, Utländska politiska system 
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Som nämnts ovan ville ingen av de tanzaniska organisationerna se sig som politiska. Utifrån vad 

som framkommit i enkätundersökningen var det inte heller någon organisation som arbetade med 

att försöka påverka politiker att fatta beslut i en speciell riktning, d.v.s. utöva inflytande enligt 

vad som ovan benämns som nivå a. Däremot kan man inte säga att de var opolitiska eller inte 

utövade påverkan, då alla organisationerna faktiskt utövade inflytande på samhället enligt nivå b, 

genom olika typer av direkt påverkan på samhälle och människors liv. Det kunde handla om 

hembaserad vård av aidssjuka, omsorg om föräldralösa barn, informationsspridning, testning och 

rådgivning, arbete för att stärka rättigheterna för hivpositiva, information- och erfarenhetsutbyte, 

mentalt och socialt stärkande arbete för drabbade, psykosocialt stöd och arbete mot 

stigmatisering. 

 

6.2.2. Uganda: 

 

De organisationer som efter urvalet kvarstod för Ugandas del var: The AIDS Support 

organization – TASO, National Guidance and Empowerment Network - NGEN+, National 

Community for Women Living With AIDS – ACWLWA samt Uganda Network of AIDS service 

organizations–UNASO. 

 

1987 bildades TASO, The AIDS Support Organization, av 16 personer som personligen själva var 

drabbade av HIV/AIDS. Syftet var inledningsvis av social och psykologisk stödjande karaktär. 

Idag har organisationen vuxit och erbjuder såväl medicinsk behandling, psykosocialt stöd till 

hivpositiva och närstående, samt arbetar med mobilisering av hivpositiva för arbete för 

hivpositivas rättigheter i samhället. TASO samarbetar också med andra mindre organisationer mot 

allmänheten med utbildning om såväl smittvägar och prevention som frågor som rör 

stigmatisering men också rådgivning. De har lokalavdelningar i hela Uganda.  

 

National Guidance and Empowerment Network -  NGEN+, är ett nätverk för människor som 

lever med HIV/AIDS. De arbetar för att mobilisera människor som lever med HIV/AIDS i lokala 

nätverk för att skapa en gemensam röst som lobbar och kämpar för hivpositivas rättigheter 

gällande förbättrad livskvalitet och vårdmöjligheter. De vill stärka hivpositiva i att dela med sig 

av erfarenheter, färdigheter och kraft för att upphöja och förespråka ett positivt liv, inklusive ett 

säkert förhållningssätt i sexuella relationer, för människor som lever med HIV/AIDS. Detta ses 

som inte minst viktigt i kampen mot diskriminering och stigmatisering av hivpositiva. De arbetar 
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vidare i sitt stärkande arbete med att åtgärder för självaktning och självförtroende hos hivpositiva 

och för att skapa en känsla av tillhörighet i motsats till utanförskap. De arbetar på olika sätt 

tillsammans med myndigheter och andra organisationer för att uppnå sina mål och har bl.a. varit 

delaktiga i preventionsprojekt riktat mot den ugandiska polisen och militären. Högst på 

dagordningen står lobbying och kamp för förbättrad livskvalitet för hivpositiva, där tillgång till 

ART behandling och möjlighet till behandling av opportunistiska infektioner anses viktigast. 

2004 lade NGEN+  fram en rapport som hävdade att den officiella hivstatistiken, som rör sig 

kring 6%, är alldeles för lågt räknat och att de faktiska siffrorna snarare handlar om en befolkning 

med 17% hivpositiva. Det skulle i sådana fall vara flera gånger de officiella siffrorna. Studien har 

fått ett blandat mottagande och vissa experter har hävdat dess inkorrekthet.  

 

National Community for Women Living With AIDS – ACWLWA är en organisation som arbetar 

för att bygga upp nätverk mellan hivpositiva kvinnor. De arbetar mot diskriminering och 

stigmatisering av hivpositiva och för hivpositivas rättigheter. 

 

Uganda Network of AIDS service organizations – UNASO är en paraplyorganisation som samlar 

inte mindre än 300 organisationer under sig som på olika sätt arbetar med HIV/AIDS. De arbetar 

med hjälp till självhjälp för hivpositiva, information, utbildning, prevention och rådgivning, men 

även med frågor som gäller rättigheter för hivpositiva, mot stigmatisering samt påverkansarbete 

på politiker och andra, lobbying. 

 

Vad gäller de undersökta ugandiska organisationerna så har de sammantaget en mer politisk 

profil än de tanzaniska. Det var endast en av de tanzaniska organisationerna som svarade att de 

arbetade med diskriminerings- och stigmatiseringsfrågor. Bland de undersökta ugandiska 

organisationerna arbetar alla uttalat med frågor som rör stigmatisering och diskriminering av 

människor som lever med HIV/AIDS. De arbetar också alla för att stärka hivpositivas rättigheter i 

samhället. UNASO och NGEN+ hävdar öppet att de arbetar med lobbying. NGEN+ utmanar 

öppet regeringens hivstatistik och hävdar regeringens misslyckande och oseriositet på området. 

Den undersökningsmetod som valts, d.v.s. enkätundersökning, och på det sätt som frågorna 

utformats, gavs ingen uppmaning till organisationerna att precisera hur t.ex. deras arbete mot 

diskriminering/stigmatisering och för rättigheter för hivpositiva, var utformat. Beroende på hur 

detta arbete utformas så kan det hamna under analysnivå a, som ju alltså rörde NGO:s inflytande 

på parlamentariska beslutsprocesser såsom direkt påverkan på politiker, opinionsbildande arbete 
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m.m. UNASO:s  och NGEN+ arbete med lobbying hamnar definitivt under denna analysnivå. 

 

Flera av organisationerna bedriver också arbete som kan ses som direktpåverkande på 

människors livsvillkor och alltså hamnar under analysnivå b. De arbetar mot en bredare 

allmänhet med utbildning och information och flera har också en social funktion, såsom TASO 

som erbjuder psykosocialt stöd till hivpositiva och närstående och ACWLWA som bl.a.satsar på 

att bygga upp nätverk mellan hivpositiva kvinnor. Vidare arbetar UNASO bl.a. med rådgivning 

och hjälp till självhjälp och NGEN+ med kapacitetsstärkande åtgärder för sina medlemmar 

genom bl.a. informationsutbyte dem emellan samt hälsofrämjande arbete. 

 

 

6.3. NGO:s för hivpositiva i Tanzania och Uganda – ev.  påverkan på politiker 

och beslutsprocesser 
 

Studiens avslutande hypotes handlar om det som jag ovan kallat analysnivå a, den som alltså rör 

NGO:s inflytande på politiker och parlamentariska beslutsprocesser. Enkäten till organisationerna 

innehöll två avslutande frågor rörande organisationernas huvudsakliga fokus i arbetet, vilka 

frågor man prioriterat åren före vissa specifika politiska händelser / beslut som rör HIV/AIDS. 

Detta i syfte att ta reda på om organisationernas engagemang har FÖREGÅTT de aktuella 

politiska besluten/händelserna. Skulle så vara fallet KAN det ju vara så att deras engagemang har 

påverkat att besluten / händelserna kommit till stånd. Därmed är det inte klart fastställt att 

organisationerna verkligen har påverkat besluten / händelserna att komma till stånd,  men det ger 

en indikation på om så kan vara fallet och det skulle i så fall försvaga, om än ej falsifiera 

hypotesen. Denna säger ju att de aktuella organisationerna inte har påverkat det parlamentariska 

beslutsfattandet rörande HIV/AIDS.   

 

6.3.1.Tanzania: 

 

Den första undersökta tidsperioden för Tanzanias del, rörde åren 1998-2000, alltså åren innan 

Mkapa förklarat HIV/AIDS som en nationell katastrof.  Det jag ville veta var alltså vilket arbete 

organisationerna i Tanzania prioriterade och fokuserade på under denna tid.  

 

Ingen av organisationerna svarade något som skulle kunna kopplas till analysnivå a, d.v.s. försök 
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till påverkan av den parlamentariska beslutsprocessen och på beslutsfattare. Svaren rörde istället 

t.ex. för ALPHA:s del, att man höll på att forma en stödgrupp för människor som lever med 

HIV/AIDS i den stad ALPHA är verksam i, d.v.s. Arusha. Något som organisationen i sitt svar 

betonar som högst väsentligt för gällande tidsperiod, då stigmatiseringen av människor som lever 

med HIV/AIDS var ännu större och mer utbrett än idag. TANOPHA har svarat att man arbetade 

för att stärka hivpositiva i att våga starta sina egna stödorganisationer. COPI och Tupendande 

group har svarat att de inte var registrerade som organisationer vid denna tidpunkt. Chakupau har 

inte besvarat frågan.  

 

Även om ingen av organisationerna svarade något som skulle kunna uppfattas som försök till 

påverkan av parlamentariska beslutprocesser eller påverkan på beslutsfattare, så går det ju inte att 

säga att t.ex. ALPHA:s arbete mot stigmatisering inte har påverkat Mkapas ställningstagande som 

resulterade i utropandet av HIV/AIDS som en nationell katastrof 2001. Däremot går det att fastslå 

att ingen av organisationerna arbetade medvetet och uttalat för en förändrad nationell hållning i 

HIV/AIDS frågan och för en ny policy på området, genom att försöka påverka på beslutsfattare, 

enligt analysnivå a. Utropandet av HIV/AIDS som en nationell katastrof med därpå följande 

HIV/AIDS policy kan alltså inte sägas ha föregåtts av de undersökta organisationernas 

engagemang i frågan.  

 

Den andra aktuella tidsperioden för Tanzanias del, rörde åren 2001-2003 som var åren innan 

hivbehandlingen fick ett genombrott i Tanzania. Inte heller här har organisationerna svarat något 

som skulle kunna relateras till analysnivå a, d.v.s. försök till påverkan av den parlamentariska 

beslutsprocessen och på beslutsfattare. TANOPHA:s och ALPHA:s svar är båda relaterade till 

organisations administrativa frågor samt finansiering. COPI och Tupendane group existerade inte 

vid denna tid och Chakupau har inte besvarat frågan.  

 

Ingen av organisationerna hade alltså hivbehandling på prioriterad plats på agendan, varpå det 

inte går att påstå att organisationerna varit pådrivande i arbetet för hivbehandling i Tanzania. 

Annorlunda uttryckt: Organisationernas arbete motsvarar inte analysnivå a, de har inte medvetet 

och uttalat försökt påverka den parlamentariska beslutsprocessen och beslutsfattare. 

Hivbehandlingens genombrott har inte föregåtts av ett engagemang hos de undersökta 

organisationerna i frågan.  
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Men precis som vid den första undersökta tidsperioden (1998-2000) så måste en liten reservation 

göras. Även om det inte går att säga att organisationerna aktivt har försökt att påverka politiker i 

hivbehandlingsfrågan, kan de indirekt ha bidragit till t.ex. hivbehandlingens genombrott i 

Tanzania genom att göra HIV/AIDS frågan politisk genom sitt övriga arbete med HIV/AIDS och 

genom sin existens som organisationer.  

 

Bortfallet är dock stort och urvalet litet, så det går inte att med säkerhet fastslå någonting gällande 

huruvida NGO:s för hivpositiva i Tanzania har haft någon betydande politisk roll, i den mening 

att de har påverkat det parlamentariska beslutsfattande rörande HIV/AIDS. Men undersökningens 

resultat ger en indikation på att så inte varit fallet.   

 

6.3.2. Uganda: 

 

Den första undersökta tidsperioden för Ugandas del, var 1990-1992, d.v.s. åren innan regeringen 

hade börjat arbeta efter sitt första ”Multisectoral Strategic Framework”, som de gjorde 1992. 

Frågan gällde alltså vilket arbete organisationerna i Uganda prioriterade och vad de fokuserade 

mest på 1990-1992.  

 

TASO har svarat att man vid denna tidsperiods början hade hunnit bli tre år och befann sig i ett 

uppbyggnadsskede. Stigmatisering och utfrysning av hivpostiva var ett besvärande 

förhållningssätt som många - vars hivstatus blivit känd av omgivningen - drabbades av, vid denna 

tid. Således var TASO:s huvudarbete under den aktuella tidsperioden av social och psykologisk 

stödjande karaktär och till en början träffades man hemma hos varandra. NGEN+  existerade inte 

som organisation vid denna tidpunkt. Detsamma gäller ACWLWA och UNASO.. 

 

Den andra undersökta tidsperioden för Ugandas del var 1996-1997, d.v.s. åren innan påbörjandet 

av ett projekt med ART behandling för ofödda barn, vilket inleddes 1997. Här har TASO svarat 

att man arbetade med ett program ”Living positively with HIV/AIDS”, vilket syftade till att ge 

hopp och livskvalitet till hivpositiva vilket inkluderade bl.a. ett accepterande av sin hivstatus och 

praktiserande av säker sex. UNASO har svarat att man vid denna tid stod i startgroparna för att 

börja sin verksamhet och var fokuserad på organisationtekniska frågor. Även ACLWA och 

NGEN+ har svarat att man höll på att bildas under denna tid.   
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Gällande den första undersökta tidsperioden står det klart att TASO inte på ett medvetet plan har 

koncentrerat sig på att försöka påverka politiker och beslutsprocesser, d.v.s. man har inte utövat 

påverkan enligt analysnivå a. Den verksamhet TASO istället har ägnat sig åt – stödjande åtgärder 

hivpositiva emellan – kan placeras under denna undersöknings analysnivå b, alltså 

direktpåverkan, arbete direkt för en specifik sak som har påverkat människors liv. Frågan gäller 

dock huruvida det faktum att regeringen 1992 började arbeta efter sitt ”Multisectoral Strategic 

Framework”, FÖREGICKS av ett specifikt engagemang hos, i det här fallet, TASO. Svaret på den 

frågan är nej. TASO utövade inget specifikt arbete för att ett sådant arbetssätt hos regering och 

samhälle kring HIV/AIDS skulle komma till stånd. Men –  precis som för organisationerna i 

Tanzanias del - det går ändå inte att utesluta att TASO genom sin existens och genom det arbete 

man de facto bedrev, kan ha haft en allmänt gynnsam effekt på regeringen att politisera 

HIV/AIDS frågan.  

 

Även gällande den andra undersökta tidsperioden är det bara TASO som lämnat svar av intresse. 

Svaret visar på att deras huvudsakliga fokus i arbetet inte låg på hivbehandling utan på ett projekt 

som hette ”Living positively with HIV/AIDS”. Deras engagemang har alltså inte föregått 

påbörjandet av projekt med ART behandling för ofödda barn.  

 

Två lärdomar går att dras av resultaten från de ugandiska organisationerna. Dels att hade det 1) 

varit av fördel att välja två lika konkreta politiska beslut / händelser för att undersöka 

organisationernas engagemang tiden före de kom till stånd. Det är lättare att utröna huruvida 

organisationerna har påverkat beslut som handlar om konkreta saker, såsom startskottet för att 

behandla ofödda barn med ART, än huruvida organisationerna har påverkat att policys och 

övergripande arbetssätt har förändras. 2) Det hade varit av fördel att välja senare händelser /beslut 

eftersom flera av organisationerna inte bedrev verksamhet vid de nu valda tidsperioderna 

alternativt höll på att formeras. Nu blev bortfallet mycket stort och den enda ugandiska 

organisation som lämnat svar av intresse är TASO . Det går inte att dra några långgående 

slutsatser utifrån en enda organisations svar.    
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7. Slutdiskussion 

 

I inledningen konstaterade jag att HIV/AIDS är ett av de största politiska problem som världen 

idag står inför. I det subsahariska Afrika är dess utbreddhet som störst, men motstånd bjuds. 

Viruset blev känt i Tanzania och Uganda ungefär samtidigt, men det här är två länder där 

problemet har hanterats på olika sätt. I Tanzania är det största problemet att man allt för länge 

helt enkelt inte har hanterat problemet på politisk nivå. HIV/AIDS var inte en fråga på den 

politiska dagordningen. När president Benjamin Mkapa till slut accepterade att HIV/AIDS var en 

nationell katastrof år 2000, hade Ugandas president Yoweri Museweni 14 år tidigare åkt på en 

riksomfattande turné för att uppmärksamma medborgarna på viruset. I Uganda blev alltså 

HIV/AIDS tidigt en politisk fråga. Därmed inte sagt att man där har hittat ett svar, eller nått en 

lösning. Men i Uganda har man i alla fall försökt att hantera problemet på något sätt47. Det 

faktum att man valt att hantera frågan politiskt till skillnad från Tanzania, där detta gjordes långt 

senare, har gett Uganda ett stort försprång. I ett tidigt skede av epidemin uppmanade Museveni 

sina medborgare till att hjälpa sig själva i kampen mot HIV/AIDS och refererade bl.a. till 

patriotiska plikter. Man har försökt att involvera alla delar av samhället. Mycket av det 

preventiva arbetet har bedrivits på gräsrotsnivå av organisationer av och med hivpositiva. 

Liknande uppmaningar till mobilisering i Tanzania kom så väldigt mycket senare. Utan det 

politiska engagemanget som funnits i Uganda kan man bara gissa var hivfrekvensen hade legat, 

eftersom den trots allt fortfarande är så hög. Uganda är också ett av de länder i subsahariska 

Afrika som kommit längst vad gäller utbyggnaden av hivbehandling där Tanzania är ligger 

mycket långt efter48.   

 

7.1. NGO:s för hivpositiva i Uganda och Tanzania  
Efter denna sammanfattning av hur Uganda respektive Tanzania har mött HIV/AIDS är det föga 

förvånande att NGO:s för hivpositiva karaktäriserar sig väldigt olika i respektive land. Av de 

tanzaniska organisationerna var det ingen som ville se sig som politisk. Utifrån vad som 

framkommit i enkätundersökningen karaktäriserade sig dessa i första hands som påverkare enligt 

studiens analysnivå b, som ju alltså handlade om olika typer av direkt påverkan på samhälle och 

människors liv. Endast i mycket begränsad omfattning sysslade de tanzaniska organisationerna 

                                                 
47 Se not 1 och 2 
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med sådan verksamhet som skulle kunna betraktas som försök till påverkan på politiker och 

beslutsprocesser, enligt studiens analysnivå a. Något som förslagsvis bör ses i ljuset av Tanzanias 

historia som enpartistat och traditioner enligt – ujamaa – den afrikanska socialismen och 

traditionen av att opposition och påverkan ska ske i fredlighet och inom Partiets ramar och inte 

utanför49. Något som fortfarande torde påverka det tanzaniska samhället där samma parti 

fortfarande regerar och Nyerere –om än avliden -  fortfarande uppfattas som en landsfader av 

många. Men det bör förslagsvis också ses i ljuset av vad som framkommit i stycket ovan: 

Frånvaron av politiska uppmaningar till mobilizering mot HIV/AIDS, av det slag som setts i 

Uganda. 

 

Uganda är ett land med ett konfliktfullt förflutet och dagsläge, som saknat det mesta av den 

tanzaniska samförståndstanken. Det anses dessutom som mindre demokratiskt än Tanzania50 

(sedan Tanzania övergått till flerpartisystem), och den Museweni som många ugandier och 

omvärld satt sitt hopp till då han tillträdde 1986, har på senare år bjudit mer och mer besvikelser 

på det demokratiska planet51. I skrivande stund (januari 2006) står Uganda inför ett val vars 

valrörelse lämnat mycket övrigt att önska. Konstitutionsförändringar med nya möjligheter till 

långsittande presidenter, öppnar möjligheter för Museweni att sitta kvar på sin post. Fängslande 

av oppositionella och däribland oppositionsledaren Kizza Besigye har varit andra inslag i 

valrörelsen. Men säga vad man vill om Museweni, han må vara tveksam som ledare ur bl.a.ett 

demokratiskt perspektiv, men HIV/AIDS frågan har han hanterat bra mycket bättre än de flesta 

andra afrikanska ledare. Till Musewenis förtjänster hör dessutom att han har skapat goda 

relationer till Bush och  USA, en av de största finansiärerna bakom landets innovativa 

hivbehandlingsprogram52.  

 

NGO:s för hivpositiva i Uganda är på det hela taget ”bråkigare” än sina tanzaniska vänner. De 

verkar ha tagit Musewenis uppmaningar om handling på allvar, något som inte alltid tycks ha 

varit till fördel för presidenten. NGEN+ har t.ex. publicerat en rapport som kritiserat landets 

hivstatistik för att vara manipulerad för att tillfredställa givarintressen. Alla de ugandiska 

organisationerna sysslar med påverkan enligt studiens analysnivå a, påverkan på politiker och 

                                                                                                                                                              
48 Se not 1, 2 och 4 
49 Se not 45 
50 Se not 6 
51 Jeppson, Anders, 2004. Decentralisation and national health policy implementation in Uganda: a problematic 
process  
52 Se not 41 
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beslutsprocesser, bl.a. genom lobbying för förbättrad livskvalitet för hivpositiva, för arbete för 

hivpositivas rättigheter och mot stigmatisering och diskriminering av hivpositiva. Detta har på 

intet sätt uteslutit engagemang enligt studiens analysnivå b, direkt påverkan på samhälle och 

människors liv.   

 

7.2. NGO:s för hivpositiva i Uganda och Tanzania – politiska aktörer? 

Jämförelse av politisk aktivitet enligt analysnivå a 
 
Kan man då säga att NGO:s för hivpositiva i Tanzania och Uganda är politiska aktörer? Spontant 

skulle jag svara att de ugandiska organisationerna till viss del kan anses vara det, och att det i de 

tanzaniska organisationernas fall nog är svårt att se det så. Men det handlar naturligtvis om hur 

politisk aktör definieras. I en generösare definition som inbegriper studiens analysnivå b och 

handlar om aktion genom direktpåverkan på samhälle och människors liv, kan alla de undersökta 

organisationerna anses vara politiska aktörer. Men om man med politisk aktör menar att 

organisationerna har haft faktisk inverkan på politiskt beslutsfattande enligt studiens analysnivå 

a, är det mer tveksamt.  

 

Ett av syftena med den här studien var just att pröva huruvida NGO:s för hivpositiva har spelat 

någon viktig politisk roll i arbetet med HIV/AIDS i Tanzania och Uganda, om de har kunnat 

påverka sina nationella statliga myndigheter i dess HIV/AIDS politik. Detta har skett utifrån 

prövandet av en hypotes som hävdar att NGO:s för hivpositiva i Uganda och Tanzania inte har 

haft en betydande politisk roll i den mening att de har påverkat det parlamentariska 

beslutsfattande rörande HIV/AIDS.   

 

Resultaten från denna del av studien, som har handlat om att pröva hypotesens giltighet, har varit 

knapra. Ett litet urval med stora svarsbortfall har gjort att det inte med säkerhet gått att varken 

fastställa eller falsifiera hypotesen. För de  tanzaniska organisationernas del kan man ändå sträcka 

sig så långt som att hävda att resultaten ger en indikation på att hypotesen stämmer. Indikationen 

stärks av vad som framkommit i resultaten från den föregående frågeställningen, d.v.s. att de 

tanzaniska organisationerna i första hand har utövat påverkan enligt studiens analysnivå b, som ju 

handlade om olika typer av direkt påverkan på samhälle och människors liv i motsats till försök 

till påverkan på politiker och parlamentariska beslutsprocesser, nivå a. Endast i mycket 

begränsad uppfattning sysslade de tanzaniska organisationerna med sådan verksamhet som skulle 
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kunna betraktas som försök till påverkan på politiker och beslutsprocesser, enligt studiens 

analysnivå a. 

 

Vad gäller resultaten från de ugandiska organisationerna så är det bara en organisation som 

lämnat svar av intresse. Flera av de andra organisationerna existerade inte under de undersökta 

tidsperioderna och det är förstås omöjligt att fastställa eller falsifiera hypotesen utifrån en enda 

organisations svar. Det som är intressant i sammanhanget är dock de ugandiska organisationernas 

ambition att vilja spela en betydande politisk roll och påverka det parlamentariska 

beslutsfattandet rörande HIV/AIDS.  

 

Om hypotesen hade formulerats på ett annat sätt och inte betonat att den politiska rollen skulle 

röra analysnivå a, påverkan på politiker och parlamentariska beslutsprocesser, utan att den 

politiska rollen hade kunnat utgöras av arbete enligt analysnivå b, direktpåverkan på människors 

liv och samhälle, så skulle resultaten förmodligen blivit annorlunda. Då hade alla organisationer 

kunnat ses som politiska aktörer.  

 

Det kan också vara av värde att återknyta till en i empiriavsnittet förd diskussion. Även om inte 

organisationer kan sägas vara politiska aktörer på så sätt att de direkt har verkat för att ett 

speciellt beslut ska komma till stånd, så kan det inte uteslutas att de indirekt har haft påverkan på 

politiker genom sin existens som organisationer. Genom att finnas till och synas så kan ändå en 

påverkan ha skett, en icke-fråga kan ha blivit till en fråga, man kan på ett allmänt plan ha bidragit 

till att göra HIV/AIDS politiskt.  

 

Det har alltså inte gått att fastställa huruvida vissa speciellt utvalda politiska beslut / händelser har 

föregåtts av engagemang hos organisationerna för samma fråga. Hypotesen att NGO:s för 

hivpositiva i Uganda och Tanzania inte har haft en betydande politisk roll i den mening att de har 

påverkat det parlamentariska beslutsfattande rörande HIV/AIDS har inte gått att falsifiera eller 

fastställa. I Tanzanias fall finns vissa indikationer som talar för hypotesens giltighet. Ett motsatt 

beroendeförhållande går inte att utesluta, d.v.s. att det föreligger ett samband mellan nationellt 

förhållningssätt till HIV/AIDS och hur arbetet i NGO:s för hivpositiva arbetar och var de lägger 

sitt fokus. Detta motsatta beroendeförhållande är något som skulle vara intressant att pröva i 

vidare studier. 
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7.3. Den icke undersökte nivån: Det globala styrets relevans 
 
 
I den här studien har en distinktion gjorts mellan 1) möjligheter till påverkan på vad som händer i 

det internationella systemet,  påverkan på ”det globala styret” och därifrån påverkan på 

nationsnivå. Och 2) möjligheter till påverkan i det nationella systemet, förhållandet mellan 

stat/myndigheter och civilsamhälle/enskilda organisationer. Studiens undersökningsområde har 

som bekant omfattat nummer två. Inte för att det som händer i det internationella systemet och i 

det globala styret i form av följder på nationell nivå skulle vara ointressant i HIV/AIDS frågan, 

utan enbart av avgränsningsskäl. För den internationella nivån är av högsta intresse vad gäller 

t.ex. 3 by 5 initiativet53 och medicinfinansiering. Ett annat exempel är den sydafrikanska 

folkrörelsen mot läkemedelsbolag gällande patent m.m. som har kommit andra delar av den 

fattiga världen till godo54.  

 

Dessutom kan det vara intressant att fråga sig vilken roll t.ex. president Benjamin Mkapa och 

hans regering själva har haft i att t.ex. hivbehandling fått något slags genombrott i Tanzania och 

vad som är resultatet av beslut någon annanstans – utanför den tanzaniska nationella nivån, såsom 

t.ex. UNAIDS, WHO och USA? Den i denna studie benämnda nivå 1 och dess betydelse i 

hivbehandlingssammanhang och kan absolut rekommenderas att studera i vidare undersökningar.    

 
7.4. Avslutning  
 

I skrivande stund, januari 2006, är det en dryg månad kvar tills Uganda går till sitt första 

flerpartival på ett kvarts sekel. Ett val som sittande president sedan 1986, Yoweri Museveni gör 

allt för att vinna. Oppositionsledaren Kizza Besigye har suttit fängslad, anklagad för bl.a. 

terrorism, förräderi och våldtäkt. Korruptionsanklagelser riktas mot det ugandiska styret, både 

inifrån Uganda och från omvärlden. Sverige har som ett av flera givarländer fryst delar av sitt 

bistånd till Uganda. Hur påverkar valutgången landets framgångar i bekämpandet av HIV/AIDS? 

Och hur skulle ett presidentskifte påverka detsamma? Hur skulle ett mer demokratiskt styre 

påverka bekämpandet av HIV/AIDS? Är demokrati överhuvudtaget en intressant variabel att 

diskutera i detta sammanhang? Det är frågor som är värda fortsatt uppmärksamhet. I Tanzania har 

sedan årsskiftet Jakaya Kikwete tagit över presidentskapet efter Benjamin Mkapa, efter att ha gått 

                                                 
53 Se not 7 
54 www.tac.org.za 
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en säker valseger till mötes med 85% av rösterna bakom sig. Kommer det att påverka arbetet med 

HIV/AIDS i Tanzania? Ja, det kan man bara spekulera i än så länge. Vad gäller både Tanzania 

och Uganda står i alla fall klart ledarskapet har stor – om än inte av ensam betydelse såsom 

diskuterats ovan. Betydelse för många människors möjlighet att överleva HIV. HIV som faktiskt 

har kommit att utmanas på allvar med nära på 50 % av de behövande ugandierna under 

behandling och behandling under uppbyggnad i Tanzania. Detta helt oberoende av den debatt 

som pågår i bl.a. den svenska biståndsvärlden där utbredda ART program i Afrika ifrågasätts55.            

 

                                                 
55 Omvärlden, nr 1, februari 2005, Omvärlden, nr. 2, mars 2005. 
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Enkäten till organisationerna i Uganda: 4 representanter från organisationerna som dessa själva 

valt ut. 

 

Intervjuad person: 

Doktor Julius Massawe, chef för ART behandlingen vid Muhimbili Hospital i Dar es Salaam, den 

15 maj 2005. 



 

 

(UGANDA) 

Name of organization: 
Name of the person who is filling in the form: 
 
 

1. What are you doing in your organization? Which is your mission, 
the main point/aim of your job? Main objectives? 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Who is welcome in your organization? Who do you want to join 
you? (For example: Only people living with HIV/AIDS, or relatives 
to them as well? Maybe everyone?) 

 
 

 
 

 
 
 
 
3. Which questions are you dealing with (political – social, which  
sort)? 



 

 
 
 
4. Are you a part of an international network of organizations? (If yes – 
which?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Which questions did you work most with 1990 – 1992?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Which questions did you work most with 1996-1997?  



 

(TANZANIA) 
 
Name of organization: 
Name of person who is filling in the form: 
 
 

1. What are you doing in your organization? Which is your mission, 
the main point/aim of your job? Main objectives? 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Who is welcome in your organization? Who do you want to join 
you? (For example: Only people living with HIV/AIDS, or relatives 
to them also? Maybe everyone?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Which questions are you dealing with? (For example: if political – 
which, or social questions – which kind of social questions?) 



 

4.Are you a part of an international network of organizations? (If yes – 
which?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Which questions did you work most with 1998 – 2000? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Which questions did you work most with 2001-2003? 
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