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Abstract 

Essay in political science, C-level, by Ellen Linde, spring semester 2007. 
Tutor: Susan Marton. 

“HIV and gender inequalities; a lethal combination? A study of the 
patriarchal dominance in the international discussion on HIV/AIDS”  

 
The purpose of this essay is to study to what extent a patriarchal discourse is present in the 

international discussion on how to best fight the spread of HIV/AIDS. To determine if a 

patriarchal discourse is present or not I have used a feminist theory on patriarchal dominance. 

I have concentrated on the United Nations resolutions about HIV/AIDS. My focus has 

particularly been on the meeting about the shaping of the last resolution in 2006 where the 

members states made statements about their opinions on the matter. I’m asking the question; 

Is there a patriarchal dominans in the countries statements about UN:s resolution about 

HIV/AIDS? The question is asked to three different groups of countries, catholic counties in 

Africa, catholic counties in Europe and non-catholic countries.  

 

My study shows that there is a strong tendency of patriarchal dominance in the statement from 

the catholic countries in Europe and an even stronger tendency in the statements from the 

catholic countries in Africa. That tendency could not be found in the statements from the non-

catholic countries. The conclusion is that there are two discourses present in the international 

discussion on how to best fight the spread of HIV/AIDS, one patriarchal discourse and one 

non-patriarchal discourse. However, there can be no generalizations drawn from the results of 

this study  because to few countries have been studied. 
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 1. Inledning 

1.1 Ämnesval och problembild 
 
Uppskattningsvis levde 38,6 miljoner människor med HIV i världen 2005, omkring 4,1 

miljoner blev smittade och 2,8 miljoner människor dog utav AIDS.1  Trotts hårt arbete 

världen över för att sätt stopp för smittan har antalet människor som lever med HIV ökat i alla 

delar av världen.2 Det är en epidemi som hårdast har drabbat länder på den afrikanska 

kontinenten, särskilt sub-Sahara, och det har haft en negativ påverkan på de drabbade 

ländernas möjlighet till utveckling. I vissa fall kan sjukdomen slå ut ett lands hela 

jordbruksproduktion.3 Kvinnor står både för en stor del utav jordburksarbetet och för vården 

utav de sjuka och när de själva blir sjuka eller sköter om en familjemedlem som är sjuk får det 

stora konsekvenser för familjens möjlighet till försörjning och produktionen i stort i landet. 

Det är en negativ spiral som leder till underutveckling och ökade antal smittade.4  

 

Andelen av de smittade som är kvinnor ökat i alla regioner i världen. Mellan åren 2004 och 

2006 har siffran uppskattningsvis stigit med en miljon kvinnor.5 Av antalet infekterade är 

nästan hälften numera kvinnor. Siffrorna har ökat drastiskt under de senaste åren och i sub-

Sahara Afrika är nära 60 % av de infekterade vuxna kvinnor.6 I åldrarna 15 – 24 går det tre 

infekterade flickor på en infekterad pojke.7  

 

FN tar AIDS situationen på stort allvar och jobbar aktivt med att försöka att vända den 

negativa trenden. I juni 2006 utarbetades FN:s senaste deklaration om HIV/AIDS. Det finns 

trotts detta fortfarande skäl att tro att de program och åtgärder som FN har arbetat fram inte är 

tillräckliga eller rätt utarbetade för att bemöta just kvinnors behov. 2004 startades The global 

coalition on women and AIDS som ett svar på den ökade andelen kvinnor med HIV i världen. 

Gruppen som består utav civila grupper, nätverk av kvinnor med HIV och FN grupper arbetar 

med att påverka så att de strategier som utarbetats för att stoppa spridningen utav HIV passar 

bättre för kvinnor och flickor.8 De två främsta anledningarna till att kvinnor smittas utav HIV 

                                                 
1 http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_CH02_en.pdf (2007-03-14) 
2 http://womenandaids.unaids.org/ (2007-03-14) 
3 http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_12834069.asp (2007-03-14) 
4 The Panos Institute, Triple jeopardy, women and AIDS, Panos Publications, 1990, s. 62 
5 http://womenandaids.unaids.org/ (2007-03-14) 
6 http://www.unaids.org/en/ (2007-03-14)  
7 http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_CH02_en.pdf (2007-03-14) 
8 http://womenandaids.unaids.org/ (2007-03-14) 
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anses vara ojämlikheter mellan könen och att kvinnor har lägre ställning och status. The 

global coalition on women and AIDS anser att de AIDS-strategier som arbetats fram inte i 

tillräcklig utsträckning behandlar de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som ökar 

kvinnors risk att smittas.9

 

Det råder inga vetenskapliga tvivel om att ett av de mest effektiva sätten att stoppa 

spridningen utav HIV/AIDS är att använda kondomer. Att förespråka kondomanvändning är 

dock mycket kontroversiellt i delar av världen där katolska kyrkan har ett starkt fäste.  Den 

katolska kyrkan finns närvarande i de flesta länder i Afrika, ett arv från kolonialtiden. De 

ansvarar både för många skolor och hjälporganisationer och har därmed ett stort inflytande.10 

Tillgången på kondomer i väldens HIVdrabbade områden har minskat drastiskt de senaste 

åren. USA, som tidigare var ett av de länder i världen som donerade flest kondomer, har 

allierat sig med Vatikanen och förespråkar nu avhållsamhet före säkert sex med kondomer.11 

Strategin kallas ABC och innebär att tre olika strategier ska användas för olika grupper, unga 

ska vara avhållsamma, gifta ska vara trogna och riskgrupper ska använda kondomer. För att få 

en del av biståndspengarna måste länderna anpassa sig efter ABC-strategin, något som flera 

lokala organisationer i Afrika ställer sig mycket negativt till.12 En konsekvens utav den nya 

strategin är att den anser ha påverkat det förebyggande arbetet negativt då den inneburit 

minskade anslag till vissa klinker. Uppskattningsvis doneras nu endast 1/8 av det antal 

kondomer som behövs för att effektivt kunna stoppa spridningen av HIV/AIDS.13 I en värld 

där 20-50 % av tonårsflickors sexuella debut inte var frivillig och där hälften av världens 

kvinnor fysiskt misshandlas av sin egen man är varken trohet eller avhållsamhet ett alternativ. 

Det har visat sig att äktenskap inte heller något skydd mot HIV. Enligt undersökningar som 

gjorts i utvecklingsländer är en större del smittade i gruppen unga gifta kvinnor än i gruppen 

unga ogifta som är sexuellt aktiva.14 För de kvinnor som drabbas av sexuellt våld och som är 

rädda för att säga nej till sex finns egentligen inget bra alternativ i ABC-strategin. Det här är 

ett exempel på att politiska inställningar till HIV-frågan spelar en viktig roll i kampen mot 

HIV.  

 

                                                 
9 http://data.unaids.org/pub/Booklet/2006/20060530_FS_Keeping_Promise_en.pdf (2007-05-14) 
10 http://www.rfsu.se/livsfarlig_hivprevention_-_amerikansk_kritik_mot_bush_agenda.asp (2007-05-01) 
11 Mansbach Rhodes, (2006) Global politics in a changing world, s. 433f 
12 http://www.rfsu.se/livsfarlig_hivprevention_-_amerikansk_kritik_mot_bush_agenda.asp (2007-05-01) 
13 Mansbach Rhodes, a.a., s. 433f 
14 http://www.pmu.se/ledare/index.php?id=24 (2007-05-14) 
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Regeringar världen över har accepterat FN: s deklarationer om HIV/AIDS och ska därför vara 

rörande överens om att förbättra kvinnors status och har accepterat att det finns en koppling 

mellan kvinnors status och HIV, men tyvärr har inte tillräckligt mycket hänt i 

implementeringen utav deklarationen. Världens ledare har inte kunnat eller velat hålla sina 

löften.15 En förklaring till detta kan vara att det finns ett motstånd mot att ge kvinnor högre 

status, något som skulle påverka de traditionella könsrollerna. Patriarkat är ett namn på ett 

samhälle som domineras utav män. I samhällen som har en patriarkal dominans har männen 

makt på kvinnors bekostnad.16 Jag anser att detta kan vara en anledning till att regeringar i 

vissa länder i världen inte har införlivat löftet om att förbättra kvinnors status och stärka 

kvinnors ställning och det ligger till grund för mitt val av undersökning.  

1.2 Syfte  
I den här uppsatsen intresserar jag mig alltså för den internationella diskussionen om 

HIV/AIDS. Syftet är; att undersöka till vilken grad en patriarkal diskurs är närvarande eller 

inte närvarande i den internationella diskussionen om hur HIV/AIDS bäst ska bekämpas. En 

utav de största internationella aktörerna på det här området är FN. Jag kommer därför att 

inrikta mig på FN: s två deklarationer för HIV/AIDS och då särskilt för diskussionerna kring 

den senaste deklarationens utformning. För att bedöma om en patriarkal diskurs är närvarande 

eller inte så kommer jag att använda en feministisk teori om patriarkat.  

 

Uppsatsen ska speciellt undersöka om katolska länder visar en större tendens att använda en 

patriarkal diskurs än icke-katolska länder. Min hypotes är att länder som har en stark katolsk 

ställning är mer negativt inställda till att stärka kvinnors makt och rättigheter och har en större 

tendens att uppvisa en patriarkal dominans.    

 

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån mitt syfte formuleras den övergripande forskningsfrågan som lyder;  

• Finns den en patriarkal dominans i ländernas uttalanden om FN:s deklaration om 

HIV/AIDS?17 

För att svara på min övergripande forskningsfråga så har jag valt att ha tre preciserade 

forskningsfrågor som lyder; 

                                                 
15 http://data.unaids.org/pub/Booklet/2006/20060530_FS_Keeping_Promise_en.pdf (2007-05-14) 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Patriarkat (2007-05-23) 
17 Se kapitel 2 för detaljer om uttalandena och FN deklarationen 
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• Finns det en patriarkal dominans i uttalandena från de katolska länderna i Afrika? 

• Finns det en patriarkal dominans i uttalandena från de katolska länderna i Europa? 

• Finns det en patriarkal dominans i uttalandena från de icke-katolska länderna? 

1.4 Metod och material 

1.4.2 Val av länder 

För att kunna svara på mina preciserade forskningsfrågor behöver jag ha tre olika grupper 

utav länder att studera, katolska länder i Afrika, katolska länder i Europa och icke-katolska 

länder. Länderna i den första gruppen, katolska länder i Afrika är Angola, Rwanda, Uganda, 

Burundi och Kamerun. För att välja länderna har jag utgått ifrån länder som har en katolsk 

ställning.18 För att göra en bedömning om vad som gör att ett land har en katolsk ställning har 

jag har använt principen att det bör vara den största religionen i landet. Det har inte varit helt 

lätt eftersom det i vissa fall har varit svårt att få fram siffror på speciellt de afrikanska 

länderna. Jag har då även tagit hänsyn till att länderna Burundi och Kamerun under lång tid 

var franska kolonier där katolicismen traditionellt har varit stark och jag anser att det talar för 

att katolicismen har ett starkt fäste i de länderna. Jag har valt länderna Spanien, Polen, Irland 

och Frankrike att ingå i den andra gruppen, katolska länder i Europa, eftersom har en stark 

tradition utav katolicism. Dessutom ingår Heliga stolen (som Vatikanstaten kallas i 

diplomatiska sammanhang)19 i den gruppen. Det är visserligen inget land men jag anser att 

det är intressant att studera deras uttalande eftersom de utgör det största inflytandet inom 

katolicismen. I gruppen med icke-katolska länderna ingår Sverige, Storbritannien och 

Tyskland. Jag har valt Sverige och Storbritannien eftersom de inte har en stark tradition utav 

katolicism. Tyskland, där visserligen en stor del av befolkningen är katoliker, har jag valt 

eftersom det är protestantismens hemland.  

1.4.1 Material 

Det material som jag ska analysera är alltså de uttalanden som länderna i de tre olika 

grupperna lämnade i samband med FN: s möte om HIV/AIDS i juni 2006 då den senaste 

deklarationen antogs. De finns att tillgå från UNAIDS hemsida.20 Uttalandena lämnades i 

både muntlig och skriftlig form. De framfördes muntligt inför generalförsamlingen och 

lämnades även i skriftlig form. På UNAIDS hemsida finns det både en skriftig version utav 

                                                 
18 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html (2007-05-01) 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatikanstaten (2007-05-17) 
20 http://www.un.org/ga/aidsmeeting2006/statements.html (2007-05-02) 

 8

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatikanstaten
http://www.un.org/ga/aidsmeeting2006/statements.html


uttalandena och en videoupptagning från den muntliga presentationen. I tre fall har 

uttalandena inte varit skrivna på engelska utan på franska, det gäller länderna Uganda, 

Burundi och Kamerun, har jag istället använt mig av videoupptagningarna. De uttalandena är 

översatta till engelska utav en tolk och jag utgår ifrån att de har blivit korrekt översatta.  De 

övriga tio ländernas uttalanden är skrivna på engelska. Jag anser att dokumenten har stor 

trovärdighet eftersom de finns på UNAIDS hemsida och är skrivna utav representanter för 

ländernas ledning.  

1.4.3 Metod 

Den metod som jag ska använda för att svara på min forskningsfråga är diskurs analys. Det är 

en kvalitativ metod som innebär att man analyserar den dominerade diskursen och det 

politiska språket. Termen diskurs har flera olika innebörder. En definition som är lämplig 

utifrån min studie säger att en diskurs är; ”Whatever policy actors say to each other and to the 

public in their efforts to generate and legitimise a policy programme.”21 Vidare beskrivs 

att… “Discourses frame the political agenda and limit possible opposition among groups 

which may be adversely affected by their political consequences. Discourses provide 

legitimacy to political institutions, including state, and to the policies and actions of 

politicians and other political actors.”22

 

”Discourse analysis illuminates the dominant ideas and identifies those who legitimate these 

ideas. They can describe the main features of the dominant discourse.”23 Den här metoden 

passar mitt syfte eftersom jag ska undersöka om en patriarkal diskurs är närvarande i den 

politiska diskussionen om HIV/AIDS. Jag hoppas kunna visa vilka som är de dominerande 

idéerna och de dominerande diskurserna.  

 

Språket och diskursen anses inom diskursanalys vara politiskt konstruerat och används alltså 

utav makthavare för att legitimera deras handlande.24 ”Texter och andra mänskliga uttryck 

tillskrivs avgörande betydelse för hur människor uppfattar världen.”25 Språket är mycket 

viktigt, det innehåller antaganden om den sociala och politiska världen. Språket och diskursen 

domineras utav de med makt och de kan därför tvinga på vissa åsikter om den sociala världen 

                                                 
21 Burnham m.fl., (2004) Research methods in politics, s. 246 
22 Burnham m.fl., a.a., s. 248 
23 Burnham m.fl., a.a., s. 247 
24 Burnham m.fl., a.a., s. 249 
25 Esaiasson, P., (2007) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 239 
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som passar deras egna intressen.26 I den här uppsatsen kommer jag att lägga stor vikt vid 

språket i uttalanden, t.ex. vilka ord och vilka uttryck som används. Det finns uttryck som är 

starka precis som det finns uttryck som är vaga. Förutom språket kommer jag att lägga stor 

vikt vid vad som har valts att uppmärksammas och vad som inte uppmärksammas, en tystnad 

kan vara mycket talande. Kvinnors situation och utsatthet för HIV har en stor plats i FN:s 

deklaration, om ett uttalande inte uppmärksammar det överhuvudtaget så anser jag att det 

säger mycket om vilka idéer som uttalandet stödjer. Att inte uppmärksamma kvinnors 

situation kan vara ett sätt att sprida ett budskap om att det inte är ett problem och är därför ett 

sätt att bibehålla en patriarkal dominans. För att jag ska tolka att ett uttalande stödjer en 

patriarkal diskurs behöver det inte förekomma uttryckligen i texten utan den tolkningen kan 

ske genom vad som inte står. Att inte vilja ändra den rådande situationen för kvinnor eller att 

inte uppmärksamma problemet kommer jag därför att tolka som ett stöd till en patriarkal 

diskurs.  

 

1.4.4 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas frånvaro utav slumpmässiga fel, att mätinstrumentet har använts 

noggrant.27 Jag är medveten om att det kan bli problem med reliabiliteten eftersom diskurs 

analysen till stor del kommer att bygga på mina tolkningar av uttalandena och att andra i 

samma situation inte nödvändigtvis skulle göra samma tolkningar. Det blir inte samma höga 

reliabilitet med en kvalitativ metod som med en kvantitativ metod. För att väga upp detta 

kommer jag att tydligt motivera varför jag tolkar saker som jag gör så att är klart för läsaren 

hur jag drar mina slutsatser. 

 

Med begreppsvaliditet menas att det finns en god överensstämmelse mellan den teoretiska 

definitionen och de operationella indikatorerna. Om det finns en god överensstämmelse så 

innebär det en frånvaro utav systematiska fel.28 Jag anser att jag har lyckats göra patriarkal 

dominans mätbart i mitt teorikapitel, jag utgår ifrån samma kategorier som författaren gör i 

sin teori. Det går alltid att ifrågasätta om det är det bästa sättet att mäta patriarkal dominans 

men jag anser att det är det eftersom jag utgår ifrån en författare som är en utav de ledande på 

ämnet.29 När reliabiliteten är hög och begreppsvaliditeten är god så blir också 

                                                 
26 Burnham m.fl., a.a., s. 242 
27 Esaiasson, P., a.a., s. 70 
28 Esaiasson, P., a.a., s. 63 
29 Se teorikapitel 3 för detaljer  
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resultatvaliditeten god. Det innebär att man faktiskt mäter det som man påstår att man 

mäter.30

 

1.5 Tidigare forskning 
I boken ”Global politics in a changing world” tar Richard W. Mansbach och Edward Rhodes 

upp flera av dagens stora globala problem. I kapitlet ”Gender and global politics” beskriver 

författarna hur kvinnlig diskriminering påverkar både staters utveckling och världens problem 

i stort. Att tala om gender innebär att världen delas upp i kvinnor och män där varje kategori 

har olika roller och möjligheter. Nästan all samhällen styrs och domineras utav män och 

därför blir kvinnor som en grupp diskriminerade. I vissa stater har kvinnor inte ens samma 

juridiska och ekonomiska status som män.  Att stater försöker behandla kvinnor och män 

jämlikt behöver inte heller betyda att det ser ut så i praktiken eftersom sociala institutioner 

ofta styrda av män diskriminerar kvinnor ändå.31 Studier visar att diskrimineringen mot 

kvinnor har en negativ påverkan på länders ekonomiska utveckling. De är ofta exkluderade 

från politiken och deras kunskap och bidrag ignoreras. Enligt författaren har män och kvinnor 

olika syn på politik. Mäns syn är mer konfliktinriktad och har oftare en noll-summe syn på 

makt, alltså att om någon får mer så måste automatiskt någon annan få mindre. Vissa 

feminister menar också att de för att upprätthålla sin dominans blir fångade i ett särskilt sätt 

att tänka som hindrar kreativa lösningar. Författarna argumenterar därför för att både kvinnor 

och män behövs för att kunna lösa dagens globala säkerhetsproblem. Det manliga sättet att 

tänka på politik som disempowers kvinnor innebär… ”an obstacle of solving some of the 

world’s most pressing problems.” 32  

 

Det finns forskare som har inriktat in sin studier på kvinnor och HIV/AIDS. Författaren 

Tamsin Wilton har skrivit boken ”EnGendering AIDS” där hon beskriver varför det är så 

viktigt att se på HIV/AIDS epidemin utifrån ett könsperspektiv. Män och kvinnor har olika 

förutsättningar för att smittas utav viruset och även för att sedan utveckla AIDS. När HIV 

upptäcktes på 1980-talet ansågs det vara ett virus som framför allt drabbade homosexuella 

män. Idag vet man att situationen i världen inte ser ut så, ändå finns den stämpeln fortfarande 

                                                 
30 Esaiasson, P., a.a., s. 63 
31 Mansbach Rhodes, a.a., s. 410-413 
32 Mansbach Rhodes, a.a., s. 410-413 
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kvar. Idag är det absolut vanligaste sättet att smittas genom heterosexuellt sex, 

uppskattningsvis 75% smittas på det sättet.33  

 

I boken ”Triple Jeopardy, women and AIDS” beskrivs tre faktorer som gör att kvinnor är 

särskilt utsatta för att smittas utav HIV viruset, en biologisk, en social-kulturell och en 

ekonomisk faktor. Den biologiska faktorn innebär att män sprider viruset mer effektivt vid 

oskyddat samlag än vad kvinnor gör. Enligt vissa forskare är det två gånger så troligt att en 

man smittar en kvinna än tvärtom.34 Forskning visar också att kvinnor som är infekterade får 

HIV symptom tidigare än män och de dör fortare när de fått diagnosen AIDS.35

 

Den social-kulturella faktorn dessa forskare har visat på påverkar kvinnors smittorisk på flera 

olika sätt.  En mycket viktig aspekt är att det finns vissa samhällen där kvinnor inte har 

samma möjlighet som män att bestämma i förhållanden. I vissa samhällen har kvinnorna inte 

makten i förhållandet och därför är kvinnors val vid sexuella relationer ofta mycket 

begränsad. Enligt författaren är kommunikationen om sex i ett förhållande ofta socialt 

definierad och det betyder att det finns sociala hinder när det gäller vad en kvinna kan tala 

om. Kvinnor kan be sina män att använda kondom men i slutändan kan mannen ändå säga nej. 

En annan dimension utav den sociala faktorn är att kvinnor oftare är ovetande om riskerna. De 

har inte samma möjlighet till utbildning och är oftare analfabeter och dessutom är de ofta 

isolerade på sina gårdar. Allt detta innebär att det kan vara svårare att nå ut med information 

till kvinnor.36    

 

Enligt Tamsin Wilton så har HIV/AIDS blivit en sjukdom som är vanligast bland fattiga 

människor. Ett resultat utav kvinnoförtryck är att kvinnor ofta är ekonomiskt utsatta och 

fattiga.37 Kvinnor är i högre grad ekonomiskt beroende utav män. De fattigaste kvinnorna kan 

anses vara de som har den sämsta förhandlingsställningen och möjlighet att påverka i 

relationer.38 Om en kvinna står utan en försörjande man kan hennes enda möjlighet i många 

fall vara prostitution.39 I den situationen kan det vara svårt för kvinnorna att skydda sig, att 

                                                 
33 Wilton, T., (1997) EnGendering AIDS, , s. 5 
34 The Panos Institute, (1990) Triple jeopardy, women and AIDS, s. 13 
35 Wilton, T., a.a., s. 3 
36 The Panos Institute, a.a., s. 19, 23, 32, 34, 35 
37 Wilton, T., a.a., s.6 
38 The Panos Institute, a.a., s. 35 
39 Wilton, T.,a.a., s. 29 
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använda kondomer kan göra att förtjänsten drastiskt minskar dels på grund av kostnaden för 

att köpa kondomer och för att männen eventuellt kan betala mindre för skyddat sex.40  

 

Jag anser att den här tidigare forskningen motiverar att det är viktigt att se på HIV/AIDS 

utifrån ett könsperspektiv och lägga särskild vikt vid kvinnor och HIV/AIDS eftersom det 

visar att kvinnors har en större utsatthet. De sociala och ekonomiska faktorerna kan som jag 

kommer att fokusera mer på i teori delen kan ledas till det patriarkala systemet och männens 

dominans i samhället. Jag anser att HIV/AIDS epidemin i Afrika är ett av dagens stora 

globala viktiga problem. Det ger en vikt till att studera den internationella diskussionen om 

HIV/AIDS och där har FN har en nyckelroll. Det finns mycket forskning på patriarkat och 

männens dominans, det är sådan forskning som jag bygger min teori på. Jag har dock inte 

hittat någon tidigare forskning som har applicerat detta på FN: s deklaration eller 

medlemsländers uttalanden rörande HIV/AIDS. Därför anser jag att det är viktigt och 

motiverat att göra den här studien.  

 

1.6 Disposition 
I kapitel 1 går jag igenom ämnesval, syfte, frågeställningar, metod och material samt tidigare 

forskning. Kapitel 2 ger bakgrund till FN: deklarationerna, den första som antogs i juni 2001 

och som uppdaterades och antogs igen i juni 2006. Kapitel 3 är mitt teorikapitel som avslutas 

med ett analysschema. I kapitel 4 sker min redovisning och analys utav ländernas uttalanden. 

I kapitel 5 finns min slutsats där jag svarar på min övergripande forskningsfråga och mina tre 

preciserade forskningsfrågor och slutligen mina avslutande reflektioner. 

  

 

                                                 
40 The Panos Institute, a.a., s. 28 
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2. Bakgrund 

2.1 UNAIDS 
UNAIDS är FN:s HIV/AIDS- program och har i uppgift att samordna aktioner och resurser 

från de tio sponsorerna, UNICEF, UNHCR, WFP, UNDP; UNFPA; UNODC; ILO; 

UNESCO; WHO och Världsbanken.41 UNAIDS mål är att stoppa spridningen av HIV/AIDS i 

världen. I juni 2001 samlades representanter för 189 nationer i den första ”Special Session of 

the United Nations General Assembly on HIV/AIDS”. Tillsammans godkände de 

”Declaration of commitment of HIV/AIDS”.42  

 

2.2 2001 General Assembly Special Session on HIV/AIDS  
Deklarationen som antogs 2001 innehåller tio prioriteringar i arbetet mot HIV/AIDS, som 

t.ex. ledarskap, förebyggande, mänskliga rättigheter och finansiering.43  Kvinnornas situation 

i AIDS-epidemin berörs på flera ställen i deklarationen. Ett exempel är den här paragrafen 

som säger att: ”Gender equality and the empowerment of women are fundamental elements in 

the reduction of the vulnerability of women and girls to HIV/AIDS.” Flera utav paragraferna i 

deklarationen beskriver saker som måste göras för att förbättra kvinnornas situation. 

Regeringarna har i och med att de accepterade deklarationen t.ex. bundit sig till att “By 2005, 

implement measures to increase capacities of women and adolescent girls to protect 

themselves from the risk of HIV infection, principally through the provision of health care and 

health services, including for sexual and reproductive health, and through prevention 

education that promotes gender equality within a culturally and gender-sensitive framework” 
44och att “By 2005, ensure development and accelerated implementation of national 

strategies for women’s empowerment, the promotion and protection of women’s full 

enjoyment of all human rights and reduction of their vulnerability to HIV/AIDS through the 

elimination of all forms of discrimination, as well as all forms of  violence against women and 

girls, including harmful traditional and customary practices, abuse, rape and other forms of 

sexual violence, battering and trafficking in women and girls.”45 Enligt deklarationen ska 

alltså; jämlikhet mellan könen gynnas, kvinnor och flickors möjlighet att skydda sig själva 

från HIV ska öka och nationella strategier för bland annat kvinnors empowerment, mänskliga 
                                                 
41 http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/default.asp (2007-05-29) 
42 Ibid. 
43 http://www.unaids.org/en/Goals/default.asp (2007-05-29) 
44 Ibid 
45 http://www.un.org/ga/aids/coverage/FinalDeclarationHIVAIDS.html (2007-05-29) 
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rättigheter och eliminering av våld och sexuellt våld mot kvinnor och flickor ska införas. Det 

är bara några exempel på vad regeringar världen över har bundit sig till att göra.  

 

2.3 2006 High-Level Meeting on AIDS
I juni 2006 hölls ett nytt möte i New York. Målet med det mötet var att gå igenom de 

framsteg som gjorts när det gäller att realisera målen i deklarationen från 2001 med fokus på 

både hinder och möjligheter för att kunna implementera deklarationen. Andra mål var att 

beakta rekommendationer för hur målen i deklarationen kan nås och att förnya det politiska 

engagemanget. Vid mötet deltog förutom representanter för medlemsnationerna det civila 

samhället och den privata sektorn. Det var första gången civilsamhället fått möjlighet att delta 

i ett ”hearing” och fick därigenom möjlighet att utbyta åsikter med medlemsnationerna.46 

Under de dagar som mötet pågick deltog länderna i flera olika diskussioner och hearings. 

Under mötets sista dag, innan den nya deklarationen antogs fick medlemsländerna möjlighet 

att göra ett uttalande om deklarationen inför generalförsamlingen.47 Det är de här uttalanden 

som utgör empirin i den här studien. 

 

2.4 The Global Fund 
Det hela namnet är “The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria” och är en 

organisation som startades 2002 för att öka resurserna för att bekämpa de tre sjukdomarna. 

Det är en oberoende organisation som är ett samarbete mellan regeringar, det civila samhället, 

privat sektor och de påverkade samhällena. Syftet är att attrahera pengar för att sedan dela ut 

dem för att bekämpa HIV/AIDS. Fonden implementerar inga program utan står endast för 

distribueringen av pengar till lokala experter. Det har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att 

arbeta och fonden har sedan starten kunnat förse flera utav de AIDS drabbade länderna med 

viktig hjälp. 48  

 

 

 

 

 

                                                 
46 http://www.un.org/ga/aidsmeeting2006/index.html (2007-05-29) 
47 http://www.un.org/ga/aidsmeeting2006/cevents/plenary2.html (2007-05-29) 
48 http://www.theglobalfund.org/en/about/how/ (2007-05-29) 
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Bild 2.1: Karta över HIV-virusets utbredning i världen 

Källa: http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_CH02_en.pdf (2007-05-29) 
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3. Teori 

3.1 Introduktion till feministisk teori 
Att beskriva feminismen som en teori är egentligen mycket problematiskt, för det finns 

egentligen flera olika teorier eller riktningar inom feminismen.  I och med detta kan det 

dessutom vara problematiskt att definiera vad feminism är.49 En av de största riktningarna är 

radikalfeminismen som introducerade begreppet patriarkat som kommer att utgöra grunden i 

min analys. Innan jag går in på termen patriarkat vill jag beskriva grunderna i 

radikalfeminismen och vilka som är de stora skillnaderna mellan den riktningen och två av 

feminismens andra stora riktningar, liberalfeminism och marxismfeminism. 

 

Till skillnad från liberal- och marxistfeminister så ser radikal feminister att kvinnors förtryck 

främst sker i den privata sfären, i familjen, genom sexuellt förtryck, kvinnomisshandel och 

kvinnoförakt. Den synen förekommer inte alls på samma sätt i liberalfeminismen.50 Både 

liberal- och marxistfeminismen fokuserar enbart på den offentliga sfären (där finns 

produktion, politik och rättsystemet). I den privata sfären ryms reproduktion, barnomsorg, 

hemarbete och sexualitet och radikalfeminismen menar att den privata sfären inte är mindre 

politisk. Att ha denna uppdelning bidrar till att olika värden sätt på de två sfärerna där den 

offentliga, som ofta förknippas med män, värderas högre.51   

 

Enligt liberalfeminismen är staten neutral, kvinnor har hållits utanför makten men genom nya 

lagar så kan staten fungera även för kvinnors syften. Radikal feminister håller inte med om 

detta då de anser att statens strukturer, som har formats utav män, fungerar som ett verktyg för 

patriarkatiskt förtryck.52 Alla män får fördelar i ett patriarkat. Radikal feminister går så långt 

som att säga att förtrycket inte upprätthålls av orättvisa lagar, kapitalismen utan det 

upprätthålls utav män. Män har ett intresse utav att förtrycket fortsätter att upprätthållas.53 Det 

leder till att det uppstår en mycket tydligare konflikt mellan män och kvinnor än vad det gör 

inom t.ex. liberalfeminismen.54

                                                 
49 Gemzöe, L.,(2004) Feminism, s. 12 
50 Gemzöe, L., a.a., s. 45 
51 Gemzöe, L., a.a., s. 77 
52 Bryson, V., (1995) Feminist political theory – an introduction, s. 194 
53 Gemzöe, L., a.a., s. 55 
54 Gemzöe, L., a.a., s. 46-49 
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3.2 Teori om patriarkat 
Termen patriarkat har använts på flera olika sätt i olika studier och utav olika författare. Det är 

inte ett begrepp som enbart är förknippat med feministisk teori. Begreppet kan användas för 

att beskriva samhällen som styrs utav äldre män i positionen av huvudansvarig för ett hushåll. 

I det fallet styr de äldre männen över både kvinnor och yngre män. Det råder en ålders- eller 

generations hierarki.55 I feministisk teori läggs vanligtvis inte så stor vikt vid den hierarki som 

finns mellan äldre och yngre män, tyngdpunkten ligger i stället på hur kvinnor domineras utav 

män och det är så begreppet kommer att användas i den här uppsatsen. 

 

Författaren Sylvia Walby definierar patriarkat som ”ett system av sociala strukturer och 

practices inom vilka män dominerar, förtrycker och exploaterar kvinnor.”56 I hennes 

definition är orden social struktur viktig då den innebär att den biologiska faktorn avvisas 

tillsammans med idén om att varje individuell män är i en dominerande ställning medan varje 

individuell kvinna är i en underordnat ställning.57

 

Kate Millett var den första som introducerade begreppet patriarkat i det moderna feministiska 

tänkandet. 58 Hennes bok ”Sexualpolitiken” som skrevs 1969 var en av de första i sitt slag av 

vad hon själv kallar för ”anteckningar till en teori för patriarkatet”. Med detta menar hon att 

det inte är en färdig teori utan en början.59 Boken bidrar förutom med patriarkat begreppet 

även med en diskussion om politik begreppet, ett begrepp som traditionellt innefattar partier 

och yrkespolitik, som enligt Millett behöver utvidgas till att omfatta alla relationer och bygger 

på maktstrukturer.60  

 

Män dominerar kvinnor inom alla områden i samhället, det uppfattas som naturligt och blir 

därför osynligt. Denna dominans över kvinnor beskrivs som institutionaliserat i vårt samhälle. 

Dominansen över kvinnor är enligt Millett mer motståndskraftig än andra segregationer och 

står ”…som den kanske mest genomsyrande ideologin i hela vår kultur och ger det allra 

fundamentalaste maktbegreppet.”61

 

                                                 
55 Walby, S., (1995) Theorizing Patriarchy, s. 19 
56 Walby, S., a.a., s. 20 
57 Walby, S., a.a., s. 20 
58 Bryson, V., a.a.,s. 184 
59 Millett, K., (1971) Sexual politiken, s. 32 
60 Millett, K., a.a., s. 32f 
61 Millett, K., a.a., s. 33 
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Enligt Millett är vårt samhälle ett patriarkat, det har även alla andra samhällen i historien 

varit. För att illustrera detta beskriver hon hur samhällets maktpositioner ligger i männens 

händer, politiken, tekniken, industrin, vetenskapen, finansvärlden, universiteten är alla 

exempel på detta. I alla samhällen som vi känner till har alltså relationen mellan könen varit 

baserat på makt och makt är i sin tur politikens kärna.62

 

Millett ser patriarkatet som en institution som genomsyrar alla politiska, samhälleliga och 

ekonomiska former. Dock finns det stora variationer i både tid och rum. Genom demokratin 

har kvinnor fått möjlighet att tillträda de maktpositioner som tidigare var enbart för männen, 

men Millett menar att de ofta varit så få att de därför inte kan räknas som en kvinnlig 

representation. Hon poängterar att det finns stora skillnader mellan länder, och även i tid till 

exempel före och efter vissa reformer som förändrat förutsättningarna för kvinnor i USA och 

Europa.63

 

3.3 Feminism i tredje världen 
Den bild utav kvinnoförtryck som jag presenterat ovan skiljer sig från den situation som 

kvinnor i tredje världen befinner sig i. Kvinnor i tredje världen är förutom det förtryck som 

beskrivs ovan även drabbade utav ekonomiskt och politiskt förtryck som härrör ur globala 

strukturer. I vissa länder i tredje världen kan även samhällsklass och etnicitet spela en stor roll 

för kvinnors förtryck. På grund av detta anser vissa författare att det behövs en annan 

feminism än den i väst.64  

 

När det gäller länder i tredje världen är det viktigt att också ta hänsyn till att de flesta länder 

någon gång har varit en koloni något som enligt Robert Young har betydelse för feminismen i 

de länderna. Fram till självständigheten fördes en frihetskamp först av både män och kvinnor 

tillsammans mot en kolonialmakt. När landet fick sin självständighet så var kampen över för 

männen medan kampen fortsatte för kvinnornas del. Spänningen mellan könen blev tydlig 

först i och med självständigheten. Young menar att i realiteten gick makten vanligtvis till en 

lokal elit som tog över de strukturer och institutioner som kolonialmakten hade byggt upp. 

Detta innebar att kvinnorna inte fick ökad makt på samma sätt som männen fick. Makten 

                                                 
62 Millett, K., a.a., s. 33f 
63 Millett, K., a.a., s. 34 
64Gemzöe, L., a.a., s. 26 

 19



hamnade hos patriarkatet som i och med frigörelsen inte längre behövde kvinnornas stöd. 

Kvinnornas kamp startade om igen.65

 

Georgina Waylen fokuserar i boken Gender in third world politics på genus teorier som 

fungerar i tredje världen. Precis som tidigare författare anser hon att uppdelningen i privat och 

offentlig sfär är viktig. Kvinnans plats anses vara i den privata sfären där en man är ansvarig 

över hushållet. Även hon efterlyser en bredare syn på politik.66 Den teori som Millett 

presenterar i Sexual politiken och som ligger till grunden för min analys har en mycket bred 

syn på politik jag anser att Milletts teori kan användas även för länder i tredje världen. De sätt 

som män förtrycker kvinnor återfinns i de flesta samhällena i världen även fast det kan se ut 

på lite olika sätt och det kan finnas stora gradskillnader. I den här uppsatsen är det framför allt 

kvinnoförtryck i de AIDS-drabbade länderna i tredje världen som är intressant och därför 

kompletterar jag Milletts teori med perspektiv från tredje världen från t.ex. Waylens bok.  

 

3.4 Fem dimensioner utav patriarkal dominans  
Millett beskriver i sin bok flera sätt som kvinnor är förtryckta på. Jag ska nedan gå igenom de 

viktigaste delarna i Milletts teori om patriarkal dominans som ska ligga till grund för min 

analys.  

 

Kvinnor har lägre social status: ”Patriarkatet har Gud på sin sida”, Bibeln säger att 

mannen råder över kvinnan.67 Det finns ett starkt samarbete mellan familjen och samhället där 

religion kan fungera som ett stöd för patriarkatet genom dess normer som säger att fadern är 

familjens överhuvud. I och med rollen som överhuvud gavs mannen i princip äganderätt över 

hustru och barn. Det ingick även rätt att misshandla och missbruka dem fysiskt. Millett menar 

att patriarkatet framför allt uppehålls genom socialisation som förekommer främst i 

familjerna. Millett beskriver detta som en sorts ideologisk dominans, kvinnor får redan som 

flickor lära sig att de har ett lägre värde än män, de tar till sig de idéerna och blir på så sätt en 

del utav den osynligt maktordningen. 68

 

                                                 
65 Young, R., (2003) Postcolonialism, A very short indtroduction, s. 97-99 
66 Waylen, G., (1996) Gender in third world politics, s. 3 
67 Millett, K., a.a., s. 58, 60 
68 Millett, K., a.a., s. 41ff 
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Kvinnor är ekonomiskt beroende utav män: Kvinnors ekonomiska möjligheter ser olika ut 

i olika samhällen, i västvärlden har kvinnor goda möjligheter att försörja sig, trotts de 

ekonomiska rättigheterna menar Millett kvinnor i västvärlden fortfarande i många fall är 

ekonomiskt beroende.69 Något som är gemensamt för i princip alla samhällen är att det 

framför allt är kvinnor som sköter det obetalda arbetet i hemmet. I tredje världen saknar 

många kvinnor helt ekonomiska rättigheter de får t.ex. inte äga land och är helt beroende av 

en man för försörjning något som gör kvinnan mycket utsatt och maktlös. I AIDS-drabbade 

länder betyder det att när mannen dör kan kvinnan förlora allt.70 Georgina Waylen menar att 

koloniseringen är viktig för att förstå hur dagens afrikanska samhällen fungerar. Hon 

poängterar att det inte går att generalisera om hur samhällena såg ut innan koloniseringen av 

Afrika men menar att det finns vissa drag som var utmärkande för de flesta samhällen. 

Samhällena var inte jämlika i dagens mening men det fanns dock ett inslag av 

arbetsuppdelning mellan könen som gav dem komplimenterade roller. Waylen menar att 

kvinnorna hade ett större oberoende och större kontroll över sitt liv mycket eftersom 

kvinnorna hade en större tillgång till ekonomiska resurser. I vissa samhällen gav det även 

möjlighet för kvinnor att ha politiskt inflytande. Kolonisatörerna tog med ett annat kulturellt 

konstruerat genussystem argumenterar Waylen.71 Innebörden av koloniseringen blev 

självklart olika i länderna men det innebar i de flesta fall tydliga försämringar för kvinnornas 

ekonomiska situation. Kvinnornas möjlighet till försörjning minskade i och med att de fick 

svårare att få tillträde till land och makt över arbetet. Trots detta ökade ofta deras arbetsbörda 

samtidigt som männen ofta fick en övervakande roll. De hamnade i en situation där de blev 

beroende av män för att få någon ersättning. Den komplimenterande rollen som funnits 

tidigare försvann. 

 

Kvinnor har inte samma möjligheter till utbildning: Utbildning var länge främst avsedd 

för män.72 Idag spelar det här större roll i tredje världen där utbildning inte är någon 

självklarhet för många flickor och kvinnor eftersom pojkarna prioriteras skolgång före 

flickorna. De har därför inte lika hög läskunnighet som män. Bristen på utbildning leder till 

ökad ekonomiskt beroende utav en man och gör det svårare att nå ut med information och 

kunskap något som försvårar arbetet emot HIV. I AIDS-drabbade länder så är det främst 

kvinnor som står för vården av familjens redan sjuka, det innebär att flickorna behövs hemma 
                                                 
69 Millett, K., a.a., s. 47ff 
70 http://www.pmu.se/ledare/index.php?id=24 (2007-05-14) 
71 Waylen, G., a.a., s. 50-52 
72 Millett, K., a.a., s. 48f 
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och kommer på så sätt inte in i skolsystemet. Undersökningar visar att flickor som går längre i 

skolan senare lägger sin sexuella debut, något som också kan spela stor roll för  deras 

möjlighet att inte smittas utav HIV.73

 

Kvinnor utsätts för våld: Våld är ett enligt Millett ett annat sätt som män utövar makt över 

kvinnor.74 Det är inte allmänt accepterat att se våld som en del utav den mannliga dominansen 

utan vissa forskare beskriver det hellre som något som endast vissa män gör, men Walby 

håller med Millett om att mannligt våld kan ses som en del i den patriarkala 

samhällsstrukturen och ett sätt för män att dominera kvinnor.75 Millett beskriver att i 

västvärlden är det inte längre allmänt accepterat med direkt våld. Det förekommer dock 

fortfarande i andra delar av världen brutala former av kvinnovåld som är mer eller mindre 

accepterade. Exempel på sätt som män utövar makt över kvinnor är kvinnligomskärelse, 

tvångsäktenskap, barnäktenskap och prostitution. I Afrika förekommer sådant fortfarande.76  

 

Kvinnor har en underordnad sexualitet: Millett beskriver att kvinnors sexualitet har varit 

utsatt för myter och svårigheter sedan mycket långt tillbaka i historien. I många kulturer har 

det funnits en motvilja och osäkerhet inför det kvinnliga könsorganet, och kvinnliga sexuella 

funktioner som menstruationen har ansetts orena. 77 I bibeln finns flera berättelser som har 

spätt på sådana myter, ett exempel är berättelsen om Adam och Eva där kvinnan, sexualitet 

och synd är sammankopplat.78 Radikala feminister anser ofta att kvinnor behandlas som 

sexuella objekt där de har en underordnad roll. I heterosexuella relationer kan kvinnors 

sexualitet ofta bli en service för männen. På så sätt blir sex ännu ett sätt att kontrollera och 

dominera kvinnor. Kvinnors egen sexualitet blir tillbaka tryckt och mäns sexualitet tvingas på 

kvinnor genom våldtäkt, prostitution, pornografi och andra kulturella fenomen. Kvinnors 

fertilitet är något som också har kontrollerats. I vissa delar av världen så har kvinnor inte 

tillgång till preventivmedel eller rätt till abort.79  Viljan att styra kvinnors sexualitet går långt 

tillbaka i tiden. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är ett utav de mest fruktansvärda 

exempel som kvinnans sexualitet har kontrolleras på. Traditionen som inte har med religion 

att göra går mycket långt tillbaka i historien och anses av de flesta ha att göra med att kunna 

                                                 
73 http://www.pmu.se/ledare/index.php?id=24 (2007-05-14) 
74 Millett, K., a.a., s. 50f 
75 Walby, S., a.a., s. 128 
76 Millett, K., a.a., s. 51ff 
77 Millett, K., a.a., s. 53f 
78 Millett, K., a.a., s. 60 
79 Walby, S., a.a., s. 118-121 
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kontrollera en kvinnas sexualitet och ”renhet” men även med manlig njutning.80 Eftersom 

sexuellt umgänge är det sätt som majoriteten smittas på så finns det ett stärkt samband mellan 

sexual- och reproduktivhälsa och HIV. I många länder hindrar fattigdom och ojämlikhet 

mellan könen kvinnor att få tillgång till sexuell- och reproduktivhälsa.81  

 

3.5 Analysschema och tillvägagångssätt 
För att utföra min undersökning på uttalandena från de olika länderna så kommer jag att 

använda mig av ett analysschema som innehåller de fem dimensioner utav patriarkal 

dominans som jag gick igenom i 3.4.  

 Accepterar en patriarkal 

dominans 

Avvisar en patriarkal 

dominans 

Kvinnor har lägre social 

status 

  

Kvinnor är ekonomiskt 

beroende av män 

  

Kvinnor har sämre 

möjligheter att få utbildning 

  

Kvinnor utsätts för våld 

 

  

Kvinnor har en underordnad 

sexualitet 

 

Tabell 3.1 Analysschema 

 

Länderna kommer att delas in i två kategorier, antingen accepterar de en patriarkal dominans 

eller så avvisar de en patriarkal dominans. För att göra den uppdelningen appliceras de fem 

dimensionerna på varje lands uttalande för att alltså avgöra om det finns en patriarkal 

dominans eller inte. I de fall då ett lands uttalande inte berör dimensionerna överhuvudtaget 

anser jag att de genom att vara passiva accepterar en patriarkal dominans. Varje land får 

tillslut en sammanfattad bedömning som resulterar i en siffra på en skala från 1 till 3, där 1 

representerar en låg patriarkal dominans och 3 representerar en hög patriarkal dominans. Jag 

har valt att göra så här eftersom det är 13 länder som jämförs och det finns inte plats för ett 

schema för varje land. Ländernas siffror kommer sedan att läggas ihop för att få fram en 

                                                 
80 http://www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Konsstympning/ (2007-05-15) 
81 http://www.unaids.org/en/Policies/Sexual_Reproductive_Health/default.asp (2007-05-20) 
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genomsnittlig siffra för varje grupp. Resultatet utav tillvägagångssättet ska presenteras i 

kapitel 5. 
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4. Redovisning och analys 

I det här kapitlet ska jag redovisa och analysera ländernas uttalanden. Det första stycket för 

varje land är en redovisning utav uttalandet och det andra stycket är analysen utav uttalandet 

efter mitt analysschema. Jag har valt att göra en sådan uppdelning eftersom de är 13 stycken 

länder och med så många länder kan det vara svårt för läsaren att hänga med om analysen sker 

i ett separat kapitel. 

4.1 Katolska länder i Afrika 

4.1.1 Angola 
Uttalandet från Angola börjar med en beskrivning om hur situationen har förbättrats i landet 

sedan mötet 2001 då den förra deklarationen om HIV/AIDS antogs. Landet utförde under åren 

2004-2005 en undersökning för att undersöka befolkningens HIV status. Resultaten visade att 

”…The most heavily affected group were women between 15 and 29 years old.” Den 

statistiken visade att det krävdes ett snabbt svar på epidemin. Flera framsteg har gjorts i 

Angola sedan 2001 bland annat har överföring av virus från mor till barn under graviditet 

försökt hindras och de har startat ”The national institute for fight against AIDS” som anses ha 

haft stor påverkan på kampen mot sjukdomen. I uttalandet utrycks också vad Angola anser 

vara viktigt att fortsätta arbete med och det är att öka sjukvårdens täckning när de gäller att 

förebygga smitta och tillgång till mediciner. För att göra detta vädjar Angola att 

läkemedelsindustrin ska sänka sina priser på antiretrovirala mediciner.” To conclude, I 

reaffirm that this is a moment of trust and hope as we glimpse the possibility to change a 

reality that still seems so bleak to all of us, but it is simultaneously a moment of many 

challenges caused by the growing need to fight this pathology which has the largest social 

and economic impact on the nations of the African continent, particularly those of sub-

Saharan Africa.” 82

 

I det här uttalandet finns det inte mycket diskussion kring kvinnornas situation 

överhuvudtaget. De uppmärksammar att kvinnor mellan 15 - 29 år är den grupp som är mest 

smittad, men det är allt som sägs om det ämnet. Det framgår egentligen inte ens om Angolas 

ledning anser att det är ett problem att unga kvinnor utgör den största delen av landets 

smittade. Det framkommer inte något förslag som skulle kunna förbättra den situationen. 

Angola berättar vilka framsteg som har skett i landet sedan mötet 2001 men de säger inget om 
                                                 
82 http://www.un.org/webcast/ga/aids/2006/parallelsegmentB-02june06.html (2007-05-20) 
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de strategier som enligt deklarationen skulle implementeras rörande kvinnornas situation. 

Eftersom kvinnors ställning inte uppmärksammas som ett problem så berör de inte heller de 

fem kriterierna för patriarkal dominans. Det står ingenting om kvinnors låga status i familjen, 

om deras ekonomiska beroende, om utbildning, våld eller sexualitet. Det innebär att jag anser 

att Angola passivt accepterar en patriarkal dominans. 

 

4.1.2 Rwanda 
Uttalandet från Rwanda börjar med att beskriva fyra olika saker som har förbättrats i Rwanda 

sedan mötet 2001.”When we met here in 2001 we still lacked a truly global response to the 

HIV/AIDS pandemic. We have come a long way since then – both globally and in my 

country.” De summerar framstegen I Rwanda så här; De har skapat viktiga policies rörande 

medicinering, HIV/AIDS på arbetsplatser och kondomer. De har även startat arbete 

tillsammans med flera ledande internationella samarbetspartners som Global Fund. ”The 

noted efforts have begun to bear fruits in my country. The most recent findings on HIV/AIDS 

prevalence showed an adult prevalence of 3,0 % nationally, with gender and geographic 

varations. - 2,3 % male and 3,6 % female; 7,3 % urban against 2,2 % rural. Published 

reports suggest a decline in adult HIV prevalence – witch we are observing cautiously for 

verification. Rwanda nämner tre särskilt utmanande områden och det är att säkra långsiktig 

engagemang av samarbetspartners, att skapa och hålla kvar sjukvårdare och till sist landets 

hälso-infrastruktur. ”Let us commit ourselves to taking the necessary action at the local, 

national and international level to reverse the tide of HIV/AIDS pandemic. We in Rwanda are 

determined to implement the Political Declaration of the 2006 High-level Meeting on 

HIV/AIDS and related commitments.” 83

 

Uttalandet börjar med att berätta hur mycket positivt som har hänt sedan 2001, både i Rwanda 

och i världen i stort. De beskriver de fyra framsteg som har skett i Rwanda och avslutar med 

att säga att de är dedikerade att implementera den nya deklarationen. Trots det nämner inte 

heller Rwanda något om strategierna för kvinnornas situation som de enligt den föregående 

deklarationen skulle ha implementerat till 2005. I den statistiken som presenteras så 

framkommer det att en större del av de vuxna kvinnorna än de vuxna männen är smittande, 

men inte heller här beskrivs det som ett problem. Istället beskrivs siffrorna som mycket 

positiva eftersom det tyder på att förekomsten utav HIV hos vuxna har sjunkit. Det 
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framkommer inte hur det är just i kvinnornas fall, om de har sjunkit eller kanske rent utav 

ökat. Ingenstans nämns ens att det finns ett samband mellan kvinnor ställning och HIV. 

Uttalandet uppmärksammar inte kvinnans status i familjen, deras ekonomiska beroende, 

möjligheter till utbildning, eller utsatthet för våld. Kvinnors sexualitet nämns inte heller direkt 

men de talar om en policy rörande kondomer. Jag anser att Rwanda genom sin passivitet 

accepterar en patriarkal dominans.  

 

4.1.3 Uganda 

Ledarna i Uganda håller med om att “…Africa is the hardest hit by the HIV/AIDS scourge. It 

is also bitter that Africa is the least endowed in terms of resources to deal with this scourge. It 

becomes imperative therefore that the numerous challenges to access prevention, treatment, 

care and support […] requires urgent international support to help Africa and the world 

prevail over the pandemic.” Trots att AIDS fortsätter att förstöra samhällen världen över har 

viktiga globala framsteg gjorts i kampen mot epidemin. “In the case of Uganda a number of 

targets are on course. With support from donors and the international community Uganda 

has in the past two decades reduced the HIV/AIDS prevalence from 33 % in some urban 

areas to the current national average of 6,1 %. However […] prevalence has stagnated 

between 6,1 % and 6,5 % for the period 2001- 2005 with significant regional variation, and 

the number of new infections is unacceptable high.” Uganda anser att det är viktigt att 

fortsätta att arbeta för att hitta ett vaccin. “Uganda calls on donors, the international 

community and the private sector in partnership with the civil society to invest in and 

accelerate efforts to find an AIDS vaccine.” Avslutningsvis framförs att Uganda kommer att 

fortsätta kampen mot HIV/AIDS.  ”With continued international cooperation Uganda will 

play her role in the quest to find a solution to the pandemic.” 84

 

Uttalandet från Uganda nämner inte kvinnor, varken som en problemgrupp eller något annat. 

Den statistik som presenteras i uttalandet är bara antalet smittade i landet, det framförs ingen 

statistik på hur många utav de smittade som är kvinnor respektive män. Eftersom Uganda har 

lyckats att minska andelen smittade drastiskt, i alla fall i vissa delar av landet, så ger 

statistiken en bild av ett land som verkar ha situation under viss kontroll. Förutom att antalet 

nya infekterade är för högt så är statistiken positiv. Uttalandet beskriver framför allt hur 

situationen ser ut i Uganda, men de berättar inte om de har implementerat några strategier för 
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att förbättra kvinnornas situation som be enligt deklarationen har bundit sig till att göra. Mot 

slutet uppmanas internationellt samarbete för att hitta ett vaccin mot AIDS, men det är också 

allt som sägs om vad som bör förändras. Det framkommer inte hur Uganda går tillväga för att 

förhindra smitta och uttalandet säger inte heller något om hur HIV smittar, orden sex eller 

sexualitet nämns inte. Enligt uttalandet verkar situationen med HIV i Afrika främst beror 

bristande resurser. Inget utav de fem kriterierna för patriarkal dominans berörs i uttalandet. 

Detta leder till att jag anser att Uganda passivt accepterar en patriarkal dominans. 

 

4.1.4 Burundi 

”Organizing our struggle against AIDS in Burundi is based on our awareness that AIDS is a 

national problem, 6 % in 2002 in fact. This led the government to establish the national board 

to combat AIDS.” Den nationella planen går i linje med deklarationen från mötet 2001. Det 

finns nu en plan för hela landet som innebär att HIV/AIDS är ett problem som behandlas på 

nationell nivå och där alla institutioner i landet är inblandade. ”I am happy to be able to tell 

you that significant progress has been made in the three main sectors; prevention, care of 

persons infected with HIV/AIDS and strengthening our capacity to help and provide 

support.” Mycket av den framgång som skett sedan 2001 beror på landets samarbetspartners 

som Världsbanken och Global Fund. Insatser har också gjorts för att försöka motverka 

sexuellt riskbeteende. ”We have tried to reduce high risk sexual conduct by providing 

information and education to targeted groups, and we have tried to reach young people 

through a huge network of clubs called Stop AIDS and we have young people centers.” En 

plan för att motverka det stigma de smittade drabbas av har också införts. ”We are also trying 

to combat the stigma attached to HIV/AIDS and in September 2005 we adopted a plan to 

reduce stigma attached to the disease.” Avslutningen andas positivitet. ”Despite the extent of 

the challenge facing us we are firmly resolved to stop AIDS spreading. Progress made in the 

last five is a solid basis for enabling us to have hope for a better future.” 85

 

Precis som i tidigare uttalanden så uppmärksammas inte kvinnor överhuvudtaget. Den 

statistik som presenteras är hur stor del av befolkningen som är smittad, hur stor kvinnornas 

del är framkommer inte. Den största delen utav uttalandet handlar i stället om vad som skett i 

Burundi sedan mötet 2001. De som är mest intressant är de insatserna som gjorts för att 

reducera sexuellt riskbeteende genom att förse utvalda grupper med information och 
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undervisning. Det här säger att de uppmärksammar att sexuell kontakt är det främsta sättet 

som människor blir smittade utav HIV och de försöker att göra något åt problemet. De 

framkommer inte vilka grupper det handlar om så det går inte att dra någon slutsats om 

programmet är anpassat för kvinnor. Det betyder att de har implementerat något utav de 

strategier som de enligt deklarationen har bundit sig till men det fattas fortfarande viktiga 

delar, de delar som rör kvinnornas situation. En sak som går att utläsa är att det finns ett fokus 

på att nå unga människor. Statistik visar att flickor och unga kvinnor är oerhört utsatta för en 

stor smittorisk och därför är det positivt med AIDS center för unga personer. Faktum kvarstår 

dock att kvinnor inte nämns eller uppmärksammas överhuvudtaget i uttalandet. Ingenstans 

säger de något om kvinnors sociala status, ekonomiska beroende, utbildnings möjligheter, 

våld eller sexualitet. Detta leder till att jag anser att Burundi, trots några viktiga insatser för att 

minska sexuellt riskbeteende, passivt accepterar en patriarkal dominans. 

 

4.1.5 Kamerun 

”As you know Cameroon is one of the countries most seriously affected by AIDS with a 5,5 % 

infection rate, this is a serious threat.” Så börjar uttalandet från Kamerun och fortsätter med 

att beskriva landets strategi för att bekämpa HIV/AIDS. ”The government is trying to deal 

with it through a strategy based on real actions, putting AIDS at the very heart of economic 

and social priorities and our struggles against poverty.” Tackvare landets samarbetspartners 

så har framsteg skett i Kamerun de senaste åren. En undersökning som gjordes 2004 visade att 

”… 98 % of Camerooniens already knew of AIDS, 87 % knew at least one way of avoiding 

AIDS. We have encouraged the use of condoms, particularly among young people and people 

at risk.” För att öka möjligheten till testning finns det mobila enheter som utför bra och 

snabba tester dit unga och kvinnor flockas. Landet har en strategisk plan för 2006 – 2010. Det 

finns fortfarande många utmaningar och det finns många saker som ledningen i Kamerun 

tycker är viktiga att arbeta vidare med. ”We have to put an end to taboos, we have to end 

hypocrisy, we have to end the stigma, […] we have to strengthen the position of women, we 

have to take account of the impact of AIDS on our development plans, we have to strengthen 

our healthcare system, we have to develop our UN potential. These are all challenges that 

face us that we must take up courageously and indeed boldly.”86  
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I det här uttalandet från Kamerun så uppmärksammas kvinnornas situation. Att stärka 

kvinnornas position är en utav de utmaningar som landet står inför. Språket är starkt då de 

använder orden have to strengthen the position of women. Det är dock svårt att säga vad det 

innebär att stärka kvinnors position, det är ett vagt uttryck men det är möjligt att täcka in alla 

fem kriterierna för patriarkal dominans. Det framkommer tydligt att Kamerun anser att det 

finns ett samband mellan kvinnors ställning och HIV/AIDS men det beskrivs inte närmare vad 

problemet består utav. Det framkommer inte heller någon handlingsrekommendation för att 

faktiskt stärka kvinnors position och därför är det svårt att uppskatta hur stora förändringar det 

faktiskt handlar om. Eftersom de uppmärksammar att det finns ett samband mellan kvinnornas 

situation och HIV/AIDS och att kvinnornas position därför bör stärkas så anser jag att 

Kamerun hamnar mittemellan acceptans och avvisande.  

 

4.2 Katolska länder i Europa 
 

4.2.1 Heliga stolen 87

” I have the honor of bringing the greetings of His Holiness, Pope Benedict XVI to all who 

are engaged in the fight against the HIV/AIDS pandemic in all coners of the world. The Pope 

is deeply concerned about the spread of the illness and guarantees both the continuity and the 

increase of the work that the Catholic Church does to stop this scourge.” 26,7 % av världens 

center som arbetar med HIV/AIDS drivs utav den katolska kyrkan och de har sedan starten av 

epidemin erbjudit stöd på medicinsk, social och spirituell nivå. ”Specifically, The Caritas 

Internationalis is engaged in this important work in a 102 countries. The Holy See has 

launched initiatives all around the world.” De utför förebyggande åtgärder, behandling och 

vård. En viktig del i arbetet är också att utbilda vård personal men även präster, religiösa, 

ungdomar, familjer och de sjuka ingår i programmen. ”In prevention, we insist on formation 

and education towards proper behavior, so as to avoid the pandemic. […] We do this through 

publications, conferences and the interpersonal sharing of experiences and skills.” Andra 

viktiga arbeten är att bekämpa stigma, främja testning, ge antiretrovirala mediciner, stoppa 

överföring av viruset från mor till barn, och vårda och ta hand om föräldralösa barn, och 

smittade fångar. ”Regarding the economic aspects, the late Pope John Paul II established the 

Good Samaritan foundation, to support the neediest people, especially those afflicted with 
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AIDS. To date, we have facilitated the acquisition of antiretrovirals for centers in 18 

countries.”  88

 

Att Påven är djupt bekymrad över AIDS-epidemin står klart, men att det skulle finnas ett 

samband mellan kvinnors ställning uppmärksammas inte i uttalandet. Ur uttalandet 

framkommer att den katolska kyrkan står för en stor del av världens projekt på området 

HIV/AIDS och att arbetet består utav undervisning, förebyggande åtgärder behandling och 

vård. Det är inte lika tydligt vad de har för budskap eller inom vad de skulle vilja se en 

förändring. För att förebygga smitta så betonas undervisning mot ”proper behavior”, men det 

framkommer inte tydligare vad som är lämpligt beteende eller ens vilket beteende som menas. 

I det här sammanhanget är det naturligt att tänka att det skulle röra sexuellt beteende, men det 

framkommer som sagt inte utav uttalandet. Ordet sexualitet förekommer överhuvudtaget inte i 

uttalandet. Eftersom kvinnor inte nämns direkt i uttalandet uppmärksammas inte deras sociala 

eller ekonomiska status, deras möjligheter till utbildning, deras utsatthet inför våld eller deras 

sexualitet. Sammantaget leder det till att jag anser Heliga stolen passivt accepterar en 

patriarkal dominans. 

 

4.2.2 Polen 

”The Declaration of Commitment is a significant international document of the highest value. 

[…] Today, due to the mobilization of means and efforts of numerous people and institutions 

from all around the world, we can recognize and welcome the positive results of that 

commitment.” I Polen bor 38 millioner människor och där har det påträffats 10 000 fall av 

HIV. Dubbelt så många tros ovetandes bära på viruset. Den polska policyn för HIV/AIDS är 

”…based on the rule of an inherent human dignity and respect for human rights and it 

provides a better quality of life for the people living with HIV/AIDS as well as a higher social 

awareness of the issue.” För att lyckas med att införa det har alla smittade tillgång till gratis 

medicinering. De har även arbetat och lyckats minska överföringen av viruset från mor till 

barn. För att ändra attityder och kunskap om HIV/AIDS har de arbetat med social utbildning 

som även förespråkar HIV test; ”Multimedia campaigns are organized in Poland as a part of 

a social education. They promote not only the knowledge about HIV/AIDS, but also social 

attitudes and HIV testing on voluntary basis.”  Trots framgångarna behöver de förebyggande 

åtgärderna ökas och ges ökad finansiering, speciellt de som riktar sig till ungdomar. I landet 
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finns flera metadonprojekt med de skulle behöva bli fler. Polen uppmärksammar också att det 

finns ett stort problem med diskriminering på grund av HIV status. ”The international 

community has to continue its efforts aimed at combating HIV/AIDS with a focus on the 

protection of human rights and respect for dignity of all infected persons.”89

 

Uttalandet börjar med att förklara att deklarationen är mycket viktig, men inte heller i 

uttalandet från Polen kan man inte hitta ordet kvinna trots att kvinnor som jag tidigare nämnt 

har stor plats i deklarationen. Ingenstans uppmärksammas att det finns ett samband mellan 

kvinnors ställning och HIV, varken i deras land eller globalt. Något som de däremot 

uppmärksammar flera gånger är att behandlingen utav smittade ska ske med värdighet och 

respekt för de mänskliga rättigheterna. I de mänskliga rättigheterna ges kvinnor flera av de 

rättigheter som de enligt teorin om patriarkal dominans saknar i patriarkalt dominerade 

samhällen, men jag har svårt att tolka det som en stark kritik mot patriarkal dominans när 

kvinnor inte nämns på något ställe i uttalandet. Kampanjer för att öka kunskapen om HIV och 

ändra sociala attityder och inställning till HIV testning har organiserats i Polen. De säger 

tyvärr inget mer om innehållet. Att ändra sociala attityder kan i praktiken innebära mycket 

skilda saker. Det går inte att utesluta att det skulle kunna behandla kvinnors låga sociala status 

men det finns inget annat i uttalandet som tyder på att det skulle vara så. Uttalandet säger 

alltså inget direkt om kvinnors status, om ekonomiskt beroende, om utbildning, om 

kvinnovåld eller om sexualitet. Det här uttalandet ger en känsla av att de flesta smittas genom 

infekterade sprutor och inte sexuellt umgänge. Jag anser att Polen passivt accepterar en 

patriarkal dominans. 

 

4.2.3 Spanien 

Uttalandet från Spanien börjar med att beskriva hur HIV för 25 år sedan var en sjukdom som 

främst drabbade män som levde i rika länder, idag ser det annorlunda ut ”…it has become a 

social problem that mainly affects women in developing countries and with scant resources, 

and heterosexual transmission is now the first route of transmission.” Det finns två punkter 

som Spanien vill trycka på, den första är förebyggande av HIV. De talar om att ta bort de 

ekonomiska och ideologiska hinder som motverkar den prevention som fungerar bäst, 

nämligen kondomer och strategier för att motverka smitta för de som tar intravenösa droger. 

Punkt två handlar om mänskiga rättigheter. Det finns ett behov av ett regelverk rörande hur 
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stigma och diskriminering för de drabbade och de utsatta grupperna ska kunna undvikas. De 

utsatta är “injecting drug users, men who have sexual relationships with men, people who 

practice prostitution, prison inmates, immigrants and transsexuals.” Kvinnors sårbarhet 

berörs också, “Women are vulnerable, too. But their vulnerability is brought on by social, 

cultural and economic factors. If we work on those factors, we will be fighting the epidemic as 

well”.90    

 

I det här uttalandet uppmärksammas att HIV/AIDS har blivit ett socialt problem som främst 

drabbar heterosexuella kvinnor i utvecklings länder. De uppmärksammar att HIV främst 

smittar genom heterosexuellt sex. Spanien uppmärksammar att det finns ett samband mellan 

kvinnors sociala och ekonomiska status och HIV/AIDS. Kvinnors sårbarhet beskrivs bero på 

sociala, kulturella och ekonomiska faktorer och genom att bekämpa dessa faktorer bekämpas 

AIDS-epidemin. Det här täcker in de två första kriterierna för patriarkal dominans, kvinnors 

sociala status och ekonomiska beroende. Kvinnors möjligheter till utbildning, deras utsatthet 

för våld och deras sexualitet uppmärksammas dock inte i uttalandet. Jag uppfattar inte att 

språket är inte lika starkt som det i deklarationen. I uttalandet talar de om ”vulnerability” inte 

”gender inequality” som det står i deklarationen. Jag anser därför att Spanien hamnar 

mittemellan accepterande och avvisande utav en patriarkal dominans. 

 

4.2.4 Irland 

”During the past five years, over 30 million men, women and children have been infected with 

HIV, over 3 million have died, over 15 million children have been orphaned by AIDS. These 

are dreadful statistics. Behind them lies a grim reality of pain, suffering and destitution.”  

Irland är dedikerat till att fortsätta att finansiera organisationer som UNAIDS och Global 

Fund med ytterligare pengar så väl som att stödja utveckling som kan hjälpa att förebygga att 

människor smittas. ”The UN must continue to lead our efforts to ensure that resources are 

spent effectivily.” HIV sprids snabbt i EU och i dess grannstater och Irland har därför 

expanderat sitt HIV program. ”Prevention is at the core of our HIV strategy.” De uttrycker en 

oro för hur epidemin sprids bland kvinnor framför allt i Asien, Östeuropa, Latin Amerika och 

Afrika. ”Irland is gravely concerned about the growth of the epidemic among women […] 

Throughout sub-Saharan Africa, females of 15-19 years of age are four to six times more 

likely to be infected than their male counterparts. A combination of HIV/AIDS and gender 
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inequality is proving lethal for women and girls. We are committed to addressing the 

particular vulnerabilities of women especially in poor countries.” Förutom kvinnor 

prioriteras även barn: “Children are the neglected and silent face of AIDS. We will work to 

keep mothers alive; families supported; children fed and in school and provide treatment for 

those infected with HIV.” Stigma och diskriminering utgör ett problem för att stoppa 

epidemin. ”Political leaders have to work to make our societies more open, caring, inclusive 

and non-judgemental.” 91

 

I uttalandet från Irland uttrycks en strak oro för kvinnornas situation i framför allt de fattigare 

delarna av världen. I sub-Sahara så har unga kvinnor en mycket större risk att smittas än unga 

män. Irland är det första land i den här studien som använder orden ”gender inequality”, det 

anses vara en förklaring till varför situationen ser ut som den gör för kvinnor. Kombinationen 

HIV/AIDS och ”gender inequality” har visat sig vara dödlig för kvinnor och flickor. Det är 

ett starkt uttryck som ger tydliga signaler att det finns ett samband mellan ojämlikhet och 

HIV/AIDS, och att det är ett stort problem. Irland vill prioritera kvinnor i programmen och 

arbeta emot den sårbarheten som kvinnor i speciellt fattiga länder är utsatta för. Analysen utav 

kriterierna för patriarkal dominans blir något svår eftersom inga av kriterierna direkt berörs, 

varken kvinnors status, ekonomiska beroende, utbildnings möjligheter, kvinnovåld eller 

kvinnors sexualitet. Språket dock så starkt att jag anser att de avvisar en patriarkal dominans.  

 

4.2.5 Frankrike 

”The international community has given two commitments in the fight against AIDS: by 2010 

ensure universal access to treatment, and by 2015 to have reversed the progress of the 

pandemic. […] Yet, of the 40 million people who are HIV-positive, only one and a half million 

have the benefit of anti-retroviral treatments in countries of the southern hemisphere.”  För 

att nå målen i deklarationen krävs förändringar inom fyra områden. Det första området rör 

finansiering för att öka möjligheten för alla smittade att få medicinering. Det andra området 

rör stärkt koordination i de bidrag som går till den södra hemisfären för att ”… avoid wastage 

and duplicated work.” Bidragen ska främst gå till de nationella strategier som finns i 

länderna. Det tredje området handlar om att förbättra hälsoservicen i syd. Det sista området är 

arbetet med att hitta ett vaccin, privat och offentligt samarbete behöver förbättras. ”Only a 

preventive vaccin can really curb the progress of the epidemic” Uttalandet avslutas med att 
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påpeka den påverkan AIDS har på människor och länder. ”For more than two decades now, 

we have seen the development of the AIDS virus. In its wake we have seen millions of broken 

lives, orphans plunged into distress and violence, and social, economic and political disorder 

that hinder the development of entire continents, and particularly of Africa, witch has paid the 

highest price.”  92

 

Frankrikes uttalande nämner inte heller kvinnor. Det stora problemet som uppmärksammas är 

att för få människor har tillgång till antiretrovirala mediciner och resten utav uttalandet är mer 

eller mindre en plan i fyra steg för att förbättra den situationen. Den avslutande reflektionen 

om hur AIDS påverkar socialt, ekonomiskt och politiskt säger ingenting direkt om kvinnor 

och det uppmärksammas inte som ett problem i sig att kvinnornas andel bland de smittade 

stiger i världen. Det finns en risk att den strategi som Frankrike för kan vara en sådan som inte 

tillgodoser kvinnors särskilda behov i tillräcklig utsträckning. Fokus ligger på finansiering 

och strategier och det framkommer inte om någon hänsyn har tagits till kvinnors behov. Det 

framkommer inte heller om det finns några faktorer förutom de fyra punkterna, som till 

exempel sociala och kulturella problem, som hindrar kampen mot HIV/AIDS. Frankrike har 

synen att endast ett vaccin skulle kunna hindra epidemin. Det kan tolkas som att de inte har så 

stort förtroende för andra försök som att förändra sociala faktorer. Inga utav de fem 

dimensionerna utav patriarkal dominans berörs i uttalandet. På grund av det anser jag att 

Frankrike passivt accepterar en patriarkal dominans. 

 

4.3 Icke-katolska länder i Europa  
 

4.3.1 Sverige 

Det svenska uttalandet beskriver att mycket mer måste göras för att komma till bukt med 

HIV/AIDS-epidemin. ”We have to do more, better and faster. We must acknowledge that the 

fight against HIV/AIDS will never be won with easy slogans.”  Förebyggande åtgärder är 

svaret. Det är enormt viktigt att kunna gå från ord till handling. Fokus ska ligga på utsatta 

grupper och arbetet bör bidra till empowering och icke-diskriminering. Det stigma och den 

diskriminering som finns underminerar förebyggandet. De lagar som garanterar mänskliga 

rättigheter behöver stärkas. HIV/AIDS drabbar länder och personer hårt ekonomiskt, de 
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fattiga bär en tung börda. ”To reverse the spread of HIV, we need to adress poverty.” Enligt 

Sverige finns det en stark koppling mellan sexuell- och reproduktiv hälsa och HIV/AIDS. 

”Young people must have access to comprehensive sexuality education and youth friendly 

confidential sexual and reproductive health services.” Kondomer för både män och kvinnor 

måste vara en prioritet. Köns ojämlikheter är ett stort problem. ”We must ensure that women, 

girls, men and boys enjoy equal rights and opportunities. Women are key in the fight against 

the pandemic. They carry the main burden. We must acknowledge the gender-based power 

structures as a global problem and a critical barrier for preventive efforts. Many men and 

boys must change their views on masculinity gender equality and sexuality.” 93  

 

I det här uttalandet uppmärksammas kvinnor om och om igen i flera olika situationer. Det är 

tydligt att det anses finnas ett stort problem med kvinnornas situation, kvinnor beskrivs till 

och med som en nyckel i kampen mot HIV/AIDS. ”Gender-based power structures” beskrivs 

som ett stort globalt problem. De finns flera tydliga handlingsrekommendationer för vad som 

bör göras för att kommer till bukt med epidemin; köns ojämlikheten måste bekämpas och att 

män måste ändra sin syn på maskulinitet, jämlikhet och sexualitet är exempel på det. En viktig 

faktor är att språket är starkt, de ovan nämnda sakerna måste förändras. När det gäller det 

första kriteriet för patriarkal dominans, kvinnors sociala status, så anser jag att den berörs 

eftersom kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. Dessutom måste män 

ändra sin syn på maskulinitet och jämlikhet. Det ekonomiska beroendet nämns inte direkt men 

fattigdom som sådant beskrivs som en faktor som behöver bekämpas för att i sin tur bekämpa 

AIDS epidemin. Möjligheterna till utbildning och kvinnovåld behandlas direkt i uttalandet 

men däremot indirekt genom att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

När det gäller kvinnovåld så beskrivs som sagt att männens syn på maskulinitet behöver 

förändras något som är strakt förknippat med kvinnovåld. Sexualitet berörs vid flera tillfällen. 

Unga måste få sexualundervisning, tillgång till ”sexual and reproductive health services”, 

kondomer för både män och kvinnor måste prioriteras, och män måste ändra sin syn på 

sexualitet. Jag anser att Sverige avvisar en patriarkal dominans. 

 

4.3.2 Storbritannien 

Uttalandet från Storbritannien börjar med att säga att det tog “..Twenty five years to reach this 

moment  where, finally, we know what needs to be done to defeat this disease, and where all 
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that remains is for us to find both the means and will to act”. Det som behöver förändras 

presenteras i fyra punkter. Den första handlar om att de drabbade länderna ska skaffa en plan 

för hur HIV/AIDS ska bekämpas. Den andra punkten handlar om att ländernas plan ska 

backas upp ekonomiskt utan det internationella samhället. Den tredje punkten handlar om att 

planerna ska innehålla mål för att göra det möjligt att mäta framstegen. Den fjärde punkten 

berör kulturella och sociala attityder som hindrar en effektiv bekämpning utav HIV/AIDS. ”I 

wish we could have been a bit more frank in our declaration about telling the truth: That 

some groups – like sex workers, drug users and men who have sex with men - are more at 

risk. That some young women – from choice or necessity – exchange sex for money or food. 

That stigma, discrimination and the unequal position of women and girls in societies make it 

more difficult to fight this disease. That accurate information, access to sexual and 

reproductive health and rights, and upholding human rights all matters in this fight. That 

condoms protect people from HIV. That clean needles stop injecting drug users from passing 

on HIV. That abstinence is fine for those who are able to abstain, but that human beings like 

to have sex and they should not have to die because they do have sex.” 94

 

Precis som i det svenska uttalandet så förekommer det mycket fokus på kvinnor. Det 

framkommer tydligt att de anses vara ett mycket stort problem med ”the unequal position of 

women and girls”. Språket är även här starkt.  I början av uttalandet säger de att vi vet vad 

som behövs för att bekämpa sjukdomen och nu gäller det att hitta resurser och vilja att agera. 

Det säger att det finns en ovilja att göra det som behövs för att stoppa epidemin. Den första 

dimensionen för patriarkal dominans, kvinnors sociala status, berörs i uttalandet.  Kvinnor och 

flickors ojämna ställning i samhället beskrivs som ett hinder som försvårar kampen mot HIV. 

När det gäller det ekonomiska beroendet så uppmärksammar de att kvinnor kan vara tvungna 

att byta sex mot mat eller pengar, något som beror på att kvinnor i vissa delar av världen är 

mer eller mindre helt beroende av en man för försörjning. Kvinnors sexualitet berörs genom 

att information och sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter beskrivs som viktiga i 

kampen mot HIV. Avhållsamhet kan inte vara det enda medlet för att stoppa HIV, kondomer 

räddar liv. Det enda kriterierna som inte berörs direkt är kvinnors möjlighet till utbildning och 

kvinnovåld. Jag anser därför att Storbritannien avvisar en patriarkal dominans. 
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4.3.3 Tyskland 

”The respect for human rights plays an pivotal role in the prevention and treatment of 

HIV/AIDS. I am staggered that the stigmatization and discrimination are continuously 

obstructing people’s access to prevention and treatment in many parts of the world. Nobody – 

either drug users nor men having sex with men nor female sex workers – must be ostracized.” 

För att en AIDS policy ska kunna fungera behöver de mänskliga rättigheterna respekteras och 

det borde ligga i allas eget intresse att göra det. ”We must no longer close our eyes and ignore 

sexual violence against women, their suppression, exploitation and violation of their 

fundamental human rights. The higher vulnerability of women and girls has to be met with 

improved opportunities for education, strengthening of their social, economic status and 

functioning health services” Att förebygga smitta är det bästa sättet på bekämpa epidemin i 

det långa loppet. För att den unga generationen ska kunna växa upp smittfri måste både 

sociala och kulturella hinder överkommas. “I’m deeply convinced that young people will 

handle their sexuality with a strong awareness of their personal responsibility if they have 

been given factual and comprehensive information.”95

 

Som i de andra två uttalandena i den här gruppen så ges kvinnornas situation ett stort 

utrymme. Faktum är att alla dimensioner för patriarkal dominans berörs i det här uttalandet. 

Förtrycket och exploateringen av kvinnornas mänskliga rättigheter får inte längre ignoreras. 

Ordvalen i den meningen är starka, orden suppression, exploitation och ignore är ord med 

verklig negativ klang som ger en bild av kvinnor förtrycks exploateras och att världen väljer 

att ignorera den situationen. För att minska kvinnornas sårbarhet behöver deras sociala status 

stärkas. Det uppmärksammas också att kvinnors ekonomiska situation gör dem sårbara och 

därför bör även deras ekonomiska status stärkas. De bör få ökade möjligheter till utbildning. 

Det sexuella våld som kvinnor utsätts för får inte heller ignoreras. Unga bör få tillgång till 

sexualutbildning, genom rätt information kommer unga människors medvetenhet att öka och 

de kommer att ta ansvar för sin sexualitet. Jag anser att Tyskland starkt avvisar en patriarkal 

dominans. 
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5. Slutsats och avslutande reflektioner 
I det här kapitlet ska jag svara på den övergripande och de preciserade forskningsfrågorna. Jag 

kommer också att ha en diskussion med avslutande reflektioner om uppsatsen och vidare 

forskning på ämnet. 

5.1 Slutsats  
För att kunna svara på min övergripande forsknings fråga ställde jag tre preciserade frågor. 

Jag ska nu börja med att med att svara på de preciserade forskningsfrågorna. Till varje stycke 

finns en tabell där siffrorna för varje land i gruppen presenteras tillsammans med en siffra för 

gruppens genomsnitt som hjälper mig att svara på de preciserade forsningsfrågorna. Med 

svaren från de preciserade forskningsfrågorna kommer jag sedan att svara på min 

övergripande forskningsfråga. 

 

• Finns det en patriarkal dominans i uttalandena från de katolska länderna i Afrika? 

 I uttalandena från länderna i Afrika så uppmärksammas inte sambandet mellan kvinnors 

status/ställning och HIV/AIDS i någon stor utsträckning. I fyra utav de fem uttalandena från 

afrikanska länder så beskrivs inte kvinnornas stigande andel utav världens smittade som något 

problem och det framkommer inte att det finns en koppling mellan kvinnors ställning och 

HIV/AIDS. I uttalandena från Angola och Rwanda så nämns att kvinnor i högre grad än män 

är smittade i deras länder men ingenstans i texten framgår det att skulle vara ett problem. I 

uttalandena från Uganda och Burundi nämns inte kvinnor överhuvudtaget. Undantaget utav de 

afrikanska länderna är uttalandet från Kamerun där det tvärtom framkommer att det finns en 

koppling mellan kvinnornas situation och HIV/AIDS och för att motverka det måste kvinnors 

position stärkas. Sociala faktorer som kvinnors ställning är som jag nämnt tydligt 

uppmärksammad som en prioritet i deklarationen från 2001, trots det nämner fyra länder inget 

alls om detta, den tystnaden är talande. De berättar hur de har 

implementerat deklarationen i sina länder men nämner ingenting om det 

som rör de fem dimensionerna som grundat min analys på. Kameruns 

uttalande är det som gör att genomsnittsiffran för den här gruppen blir 

2,8 och inte 3 på skalan från 1 till 3. Det innebär att jag anser att de 

finns en stark tendens till patriarkal dominans i uttalandena från de 

katolska länderna i Afrika. 

Angola 3 

Rwanda 3 

Uganda 3 

Burundi 3 

Kamerun 2 

Genomsnitt 2,8 

Tabell 5.1 De katolska länderna i Afrika   

 39



• Finns det en patriarkal dominans i uttalandena från de katolska länderna i Europa ? 

Uttalandena från de katolska länderna i Europa gav mycket olika resultat, några uttalanden 

uppmärksammade inte att det finns ett samband mellan kvinnors ställning och HIV/AIDS 

medan andra gjorde det. Till de länder som inte uppmärksammade sambandet hör Heliga 

stolen, Polen och Frankrike. Precis som i de flesta uttalandena från de afrikanska länderna så 

fanns inte ens ordet kvinna att hitta i de tre uttalandena. I Heliga stolens och Polens uttalanden 

så uppmärksammades mänskliga rättigheter med när det inte preciseras vad som menas med 

mänskliga rättigheter så anser jag att det är ett för vagt uttryck för att jag ska kunna anta att 

det betyder att de vill stärka kvinnors ställning. Precis som för länderna i Afrika så anser jag 

att Heliga stolens, Polens och Frankrikes tystnad om något som så tydligt prioriteras i 

deklarationen från 2001 är talande och innebär att de ställer sig passivt accepterande till en 

patriarkal dominans. I uttalanden från Spanien och Irland så uppmärksammas att det finns ett 

samband mellan kvinnors ställning och HIV/AIDS. I uttalandet från Spanien så beskrivs att 

kvinnor är utsatta på grund av ekonomiska och sociala faktorer och genom att bekämpa dem 

så bekämpas även epidemin. Jag anser att Irland går ett steg längre än Spanien och uttrycker 

att det är ojämlikheten mellan könen som är gör att kvinnor och flickor har större risk att 

smittas av HIV/AIDS, och de vill prioritera kvinnor och arbeta emot 

den sårbarhet som kvinnor utsätts för. Resultatet blir att länderna i den 

här gruppen får mycket skilda siffror men eftersom tre utav de fem 

länderna inte uppmärksammar kvinnor överhuvudtaget så hamnar 

genomsnittet för de katolska länderna i Europa på 2,4 och jag anser att 

det finns en stark tendens till patriarkal dominans.   

Heliga stolen 3 

Polen 3 

Spanien 2 

Irland 1 

Frankrike 3 

 Genomsnitt 
 

2,4 

Tabell 5.2 De katolska länderna i Europa  
 

 

• Finns det en patriarkal dominans i uttalandena från de icke-katolska länderna?  

I den här gruppen är ländernas uttalanden mer lika än i de två andra grupperna. Alla tre 

länderna uppmärksammar att det finns ett tydligt samband mellan kvinnors ställning och 

HIV/AIDS, alla tre uttalanden uttrycker att ojämlikheten mellan könen försvårar arbetet mot 

HIV/AIDS. I det svenska uttalandet beskrivs ”gender-based power structures” som ett 

globalt problem. I uttalandet från Storbritannien uppmärksammas att kvinnornas ojämlika 

position i samhället gör det svårare att bekämpa HIV/AIDS. Uttalandet från Tyskland 

använder starka ord för att beskriva kvinnornas ställning, till exempel suppression och 
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exploitation. De berör om än inte alla så de flesta utav dimensionerna  för patriarkal dominans 

och dessutom förekom starka uttryck för att kritisera den ojämlikhet som finns mellan könen i 

världen. De här tre länderna (och Irland) är de länderna som använder samma starka språk 

som i deklarationen när det gäller att beskriva ojämlikheten mellan 

könen och vad som behöver göras. Alla tre länderna får 1 på skalan 

från 1 till 3 eftersom de ställer sig så kritiska till kvinnors ojämlika 

position. Genomsnittet blir därför 1 och jag anser att de icke-katolska 

länderna ställer sig avvisande till en patriarkal dominans. 

Sverige 1 

Storbritannien 1 

Tyskland 1 

Genomsnitt 1 

Tabell 5.3 De Icke-katolska länderna  

 

• Finns det en patriarkal dominans i ländernas uttalande on HIV/AIDS?   

Efter att ha svarat på mina preciserade forskningsfrågor visar min studie att det finns en 

patriarkal dominans i en del utav uttalandena. Resultaten utav analysen visar att det finns en 

patriarkal dominans i uttalandena från de katolska länderna i Europa och att det finns en ännu 

starkare patriarkal dominans i uttalandena från länderna i Afrika. I uttalandena från de icke-

katolska länderna i Europa så fann jag inte en patriarkala dominans, istället fann jag att de 

ställde sig avvisande till patriarkal dominans. Resultaten pekar alltså på att det finns en större 

tendens till patriarkal dominans i de katolska länderna. Det är dock för få länder i studien för 

att kunna göra någon generalisering, men det kan vara en intressant ingång till en större studie 

med fler länder.  

 

Resultaten pekar på att det finns i alla fall två diskurser närvarande i den internationella 

diskussionen om hur HIV/AIDS bäst bekämpas, en patriarkal diskurs och en icke-patriarkal 

diskurs. De dominerande idéerna i den patriarkala diskursen är att HIV/AIDS är en sjukdom 

som inte främst beror på sociala, kulturella eller ekonomiska faktorer. De dominerande 

idéerna verkar enligt uttalandena istället vara att HIV/AIDS situationen beror på faktorer som 

bristande hälsosystem och knappa resurser. De dominerade idéerna i den andra diskursen är 

tvärtom att situationen i Afrika till stor del beror på just sociala, kulturella och ekonomiska 

faktorer.  

 

5.2 Avslutande reflektioner 
Jag har lärt mig mycket på att skriva den här uppsatsen inte bara om att skriva uppsats utan 

också mycket om feminism och HIV. Det har gjort att jag skulle vilja fördjupa mig i både 
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feministiskteori och HIV situationen. Jag har flera idéer på vidare forskning jag skulle vilja 

göra på det här området. Jag skulle självklart vilja utöka studien till fler länder för att testa om 

den slutsats jag kommit fram till i den här studien håller. I en större studie skulle 

möjligheterna att kunna generalisera bli större något som inte går att göra på slutsatserna i den 

här studien med så få länder. Troligtvis kommer det komma ett nytt möte och en ny 

deklaration i framtiden och det vore spännande att fortsätta att följa utvecklingen. Om det 

kommer att ske framsteg, om ländernas uttalanden kommer att visa på ändrade inställningar. I 

dags läget anser jag som sagt att det finns två tävlande diskurser, men det kan förändras i 

framtiden. Jag skulle även vilja gå djupare in i ett eller några länder för att undersöka den 

rådande diskursen i det landet. Det kan finnas olika diskurser i t.ex. landets maktelit och på 

gräsrotsnivå.  

 

Att använda diskurs analysen tycker jag har varit bra i den här studien eftersom texten får så 

stor plats och undersöks på djupet. Med en kvantitativ metod så hade analysen inte anpassats 

lika mycket efter vad texten och intressanta saker som ordval hade inte kunnat 

uppmärksammas på samma sätt. Det finns dock problem, det är inte säkert att alla skulle göra 

samma tolkningar som jag har gjort och dra samma slutsatser som jag. I en större 

undersökning som söker att generalisera så skulle det därför vara bra med en kvantitativ 

metod som ger hög reliabilitet.  

 

Jag blev delvis förvånad utav resultatet i den här undersökningen, jag hade inte väntat mig att 

så många länder inte skulle nämna någon av de fem dimensionerna eller kvinnor 

överhuvudtaget för den delen. Jag blev förvånad att de kunde vara helt tysta om ett område 

som ändå uppmärksammas så mycket i den deklaration de faktiskt har accepterat. Det har fått 

mig att fundera på om det beror på att de faktiskt inte ser ett problem eller om de väljer att 

ignorera ämnet så länge det går. Det positiva är dock att det var många länder som 

uppmärksammade det starkt vilket innebär att ämnet diskuteras. Förhoppningsvis kommer 

nästa möte att visa att fler länder har implementerat paragraferna rörande kvinnors ställning 

och rättigheter och att det börjar visa sig ge resultat för kvinnorna världen över.  
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