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Abstract 

Denna uppsats försöker besvara om det finns ett samband mellan religiösa normer kring kön 

och amerikanskt bistånd. Den önskar även lyfta fram den problematik detta kan innebära samt 

hur detta påverkar kvinnor i Afrika söder om Saharas möjlighet till en minskad risk för HIV 

samt ett liv bort från fattigdom.  

Det problem som uppsatsen önskar lyfta fram är att då religion får makt i samhället kan den 

påverka politik, vilket kan i få stora konsekvenser. Den söker även klarlägga hur denna 

politik, framförallt i förhållande till kvinnor, hindrar dessa från utveckling.  

Genom jämförande litteraturstudier med material från internationella organisationer såväl som 

från det amerikanska biståndsorganet, forskare och samhällsdebattörer försöker detta 

klargöras. Diskussionen leder slutligen till en slutsats att den kristna religionens normer kring 

kön och sexualitet spelar roll och påverkar det amerikanska biståndsarbetet med att bekämpa 

fattigdom och spridningen av HIV/AIDS i Afrika söder om Sahara. Den kristna tron får makt 

över dessa aspekter, vilket bidrar till att kvinnokroppen blir politisk, genom den makt som 

religion kan legitimera. De religiösa ledarna och de som lobbar för att påverka amerikansk 

biståndspolitik har till sist en viktig roll i spridningen av sjukdomen i Afrika då deras ovilja 

att uppmuntra till ett användande av preventivmedel, gör att medlen för att stoppa sjukdomen 

inte når de drabbade afrikanska samhällena. Det innebär dessutom att kvinnor inte tillgodoses 

med självbestämmande, makt över sin egen kropp och familjeplanering, vilket ytterligare 

hindrar fattigdomsbekämpningen. Implikationerna av denna slutsats blir avslutningsvis att en 

förändring av synen på kvinnokroppen och preventivmedel inom kristen etik, vilken under 

lång tid talat om och arbetar för fattigdomsbekämpning, skulle kunna öka möjligheterna för 

minskad fattigdom i Afrika söder om Sahara där det finns en stark koppling mellan fattigdom 

och HIV/AIDS.   
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1. Inledning 

I utvecklingsländer är det mer troligt för kvinnor än män att vara undernärda, fattiga och 

kvinnor har mer begränsad tillgång till medicinska faciliteter så som sjukhus (de Vries, 1998, 

s. 77). I Afrika har kvinnor dessutom en låg social högaktning (de Vries, 1998, s. 77) och 76 

% av alla HIV-positiva kvinnor i världen återfinns i Afrika söder om Sahara (The Global 

Coalition on Women and AIDS, 2008), där kvinnor utgör nästan 60 % av alla drabbade av 

HIV1 (UNAIDS/GCWA, 2008). Kvinnors extra utsatthet för våld och förtryck, det faktum att 

de är mer sårbara för pandemin samt har minst 1.2 gånger större chans att smittas med viruset 

(USAID, Health and Family Planning) och utveckla HIV/AIDS2, skapar en än mer sårbar 

situation för kvinnor i dessa områden. Både de sociala och de ekonomiska ojämlikheterna 

mellan kvinnor och män placerar kvinnor i ett underläge i kampen att överkomma fattigdom 

(de Vries, 1998, s. 91).  

 

Beslut om bistånd till fattigdomsbekämpning styrs av ekonomiska, finansiella och politiska 

överväganden men de har dessutom en stark moralisk grundstomme. Bistånd kan när det 

administreras på lämpligaste sätt, bidra till att öka de fattigas produktivitet genom att ge dem 

de redskap som krävs för att de ska kunna lyfta sig själva ur nöden (de Vries, 1998, s. 64). 

Enligt Catharina Raudvere och Olav Hammer har religion sedan antiken brukats för att 

legitimera makt, markera identitet och egga till motstånd (Raudvere – Hammer, 2004, s. 8). 

Kyrkor, synagogor och religiösa grupper har dessutom en viktig roll i fattigdomsbekämpning 

då dessa åberopar ett steg mot omvårdnad, att agera osjälviskt, samt att utöka politisk och 

populärt stöd för fattigdomsbekämpningskampanjer (de Vries, 1998, s. 69). Detta kan 

innebära att religion kan påverka bistånd till fattigdomsbekämpning. I kampen mot 

fattigdomen och för en ekonomisk utveckling i världen är den amerikanska regeringen den 

största bidragsgivaren (America.gov, 2005), i alla fall om man ser till penningsumman 

(Perkins – Radlet – Lindauer, 2006, s. 524 f).  

 

HIV/AIDS pandemin har enligt Förenta Nationernas utvecklingsorgan (UNDP), identifierat 

djupet hos de sociala och ekonomiska uppdelningarna inom länder när det kommer till 

fattigdom, inkomstfördelning, social, politisk och ekonomisk uteslutning samt skillnader 

                                                
1 Humant immunbristvirus  
2 Acquired Immune Deficiency Syndrome, sjukdomen hos människan som orsakas av HIV  
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gällande hälsa och utbildning (Smith – Cohen, 2000). Detta gör pandemin till en stor 

plattform för arbetet med ekonomisk och social utveckling samt fattigdomsbekämpning. I en 

rapport från Förenta Nationernas organ för HIV och AIDS presenteras vidare en syn att, även 

om flertalet organisationer och regeringar är väl medvetna om att det behövs taktik för att 

adressera och i förlängningen även förändra mönstret kring synen på kön och spridningen av 

HIV/AIDS, har det tagit lång tid innan detta har börjat få effekt (UNAIDS, 2008, s. 1). Mot 

bakgrund av detta bör det gå att urskilja ett samband mellan religion och makten att erbjuda 

bistånd till utvecklingsländer samt hur denna påverkas av könsroller. 

 

1.1 Bakgrund 

Vid Förenta Nationerna (FN)s konferens i Kairo 1994 lyftes reproduktionens hälsoaspekter 

fram och vid kvinnokonferensen i Peking 1995 framhävdes avkriminalisering av abort och 

kvinnors reproduktiva rättigheter. Bakgrunden till dessa utvecklingar var insikten att män och 

kvinnor inte kan ha lika rättigheter i denna fråga. Dessa uppfattningar har däremot mött starkt 

motstånd, främst från USA och av Vatikanen (Eduards, 2007, s. 85). Vid konferensen i 

Peking kom två specifika nya områden upp på agendan. Den första var relaterad till nya 

transnationella och multikulturella konservativa och religiösa allianser mot lika rättigheter för 

kvinnor och det andra berörde den växande omfattningen av globalisering för kvinnor och 

könspolitik (Bayes – Tohidi, 2001, s. 1). Plattformen för agerande från Peking identifierade 

tolv steg bland vilka jämställdhet, fattigdom, utbildning, hälsa, reproducerande- och sexuell 

hälsa, våld, beväpnade konflikter, ekonomisk delaktighet och mänskliga rättigheter, belystes. 

Plattformen för agerande från konferensen har setts som en internationell plan för att uppnå 

kvinnors jämställdhet, utveckling och fred. Följaktligen kan det ses som ett signifikant och 

stort steg mot mänskliga rättigheters utformning för kvinnor (Bayes – Tohidi, 2001, s. 2). 

Detta kan sålunda ses som en start för utvecklingen och diskussionerna om kvinnans roll och 

utvecklingen för jämlikhet i världen. UNDP:s HIV and Development Programme menar i en 

rapport från 2000, att genus är en central del av responsen till pandemins utveckling samt är 

av kritiskt värde för en bibehållen mänskligutveckling (Smith – Cohen, 2000), vilket gör 

kvinnans position central för analysen. Att kvinnor dessutom är extra utsatta för risken att 

drabbas av sjukdomen, som ett resultat av det sexuella beteendet hos deras stabila sexuella 

partners (Smith – Cohen, 2000), gör kvinnans roll än mer relevant för analysen av bistånd, 

fattigdom, HIV och könsroller.  
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1.2 Tidigare forskning 

Att delar av världens befolkning idag lever i fattigdom går att förklara med hjälp av flertalet 

teorier vilka i sin tur har lagt grunden för teorier om fattigdomsbekämpning. Hur dessa teorier 

påverkas av kristna värderingar är en intressant aspekt eftersom kristen etik genom historien 

varit en viktig del av fattigdomsbekämpning (de Vries, 1998, s. 69). I dagens samhällen och 

organisationer har könsroller och sexualitet fått större utrymme på agendan, mycket som ett 

resultat av HIV/AIDS utbredningen i utvecklingsländer men även som ett resultat av en ökad 

debatt om könsroller både i ekonomin och inom samhället. Att se hur kristna normer och 

värderingar påverkar bekämpningen av HIV/AIDS och fattigdom i dagens utvecklingsländer 

är intressant eftersom det till viss del sker en sekularisering samt förekommer andra 

könsroller inom de länder som främst bidrar till fattigdomsbekämpningen. Jag har tidigare 

därtill skrivit en B-uppsats med frågeställningen; vilken roll spelar den kristna religionen för 

spridningen av HIV/AIDS i Afrika, framförallt med fokus på normer kring könsroller och 

sexualitet? vilket resulterar i att två källor från den uppsatsen i mycket liten utsträckning 

kommer att användas även i denna uppsats. Detta är ett resultat av det begränsade material 

som finns att tillgå när det kommer till analysen av kopplingen mellan HIV, fattigdom och 

könsroller. Det som skiljer denna framställning mot tidigare forskning är att den önskar belysa 

kopplingen mellan en religiös kroppspolitiskt reglerad biståndspolitik och 

fattigdomsbekämpning såväl som stoppandet av HIV spridningen för kvinnor i Afrika söder 

om Sahara.  

 

1.3 Syfte och problemställning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och diskutera hur kristna normer kring könsroller 

och sexualitet påverkar det amerikanska biståndet och bidraget till fattigdomsbekämpningen 

och stoppandet av HIV/AIDS i Afrika söder om Sahara. Diskussionen kommer att beröra hur 

fattigdom och HIV/AIDS är relaterade till varandra och hur kvinnans roll skulle kunna 

förändras om kristna värderingars inflytanden över biståndet såg annorlunda ut. 

Frågeställningen för denna uppsats är; Hur påverkar kristna normer för könsroller och 

sexualitet det amerikanska biståndet och arbetet med att bekämpa HIV/AIDS-spridningen och 

fattigdom i Afrika söder om Sahara?   
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1.4 Teoretisk avgränsning 

Denna uppsats kommer enbart att analysera arbetet med att stoppa spridningen av HIV/AIDS 

samt att bekämpa fattigdom i Afrika söder om Sahara. Bakgrunden till detta är att Afrika och 

främst delen söder om Sahara, är världens fattigaste världsdel samt den kontinent som är mest 

drabbad av HIV/AIDS (UNAIDS/WHO, 2007, s. 3), vilket gör Afrika söder om Sahara till en 

bra region för en analys av dessa två områden. Eftersom jag tidigare skrivit en B-uppsats i 

religionssociologi angående kristna värderingar kring könsroller i relation till HIV/AIDS, är 

detta är ett naturligt område för mig att fortsätta att fördjupa mig i. Då uppsatsens utrymme är 

begränsat ges det enbart möjlighet att analysera kristna religiösa normer. Valet att fokusera på 

den kristna traditionen baseras framförallt på att många länder i Afrika har en kristen 

legitimering av normer och värderingar (Nationalencyklopedin. Sökord: Afrika; religion) 

samt på det faktum att det inom det religiöst pluralistiska amerikanska samhället är 

förhållandevis vanligt med en kristen tradition (Nationalencyklopedin. Sökord: USA; 

religion). Det är därtill den tradition jag är mest bekant med.  

 
1.5 Metod   
Denna uppsats är en litteraturstudie vilket innebär att den kommer att bygga på jämförelser 

och analyser där religionssociologiska teorier ställs mot och jämförs med fakta och forskning 

om fattigdomsbekämpning och arbetet med att stoppa HIV/AIDS spridningen i Afrika. För att 

besvara frågeställningen kommer olika teorier och fakta om religion i relation till fattigdom, 

HIV/AIDS och könsroller att behandlas. Den teoretiska utgångspunkten gällande synen på 

kvinnans kropp baseras på statsvetaren Maud Eduards bok Kroppspolitik (2004). Den 

teoretiska ståndpunkten att religion bidrar till att skapa makt samt står i nära koppling till 

synen på kroppen och används för att legitimera olika ståndpunkter, baseras på fakta 

presenterad i Med Gudomlig Auktoritet. Om religionens kraft i politiken (2004) för vilken 

Catharina Raudvere och Olav Hammer har varit redaktörer. Utgångspunkten för analysen av 

hur bistånd från USA riktas mot HIV/AIDS bekämpningen i Afrika söder om Sahara kommer 

främst att baseras på offentliga dokument från USAID, den amerikanska statens 

biståndsprogram, från UNAIDS, Förenta Nationerna (FN)s program för HIV/AIDS samt från 

UNDP, Förenta Nationernas utvecklingsorgan. Till viss del kommer även artiklar, skrivna av 

såväl forskare som samhällsdebattörer, att användas som grund för analysen av problematiken 

mellan bistånd och religiös övertygelse. För analysen erfordras slutligen teorier om kristen tro 

och ojämställdhet mellan könen och dess ekonomiska aspekter. Denna problematik kommer 
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att lyftas fram med hjälp av Barend A. de Vries bok Champions of the Poor. The Economic 

Cosequences of Judeo-Christian Values.  

 

1.6 Material  

Materialet i denna uppsats kommer delvis att bygga på primärkällor från organisationer så 

som Förenta Nationerna (FN)s organ för utveckling, United Nations Development 

Programme (UNDP) samt FN-organet för arbetet med HIV/AIDS, (UNAIDS). Material från 

den amerikanska staten angående deras biståndsarbete kommer främst från biståndsorganet 

USAID. Detta material är framtaget i såväl utbildnings som informationssyfte vilket ger det 

en hög grad av objektivitet. Eftersom materialen även är framtagna i multikulturella forum, 

speciellt det från olika FN organ, får det ännu högre objektivitet, vilket gör det mycket 

användbart för min analys. Däremot bör det amerikanska materialet analyseras och granskas 

på ett ännu mer kritiskt sätt då man ofta ser sig själv och sitt eget land mer subjektivt. Den 

teoretiska utgångspunkten när det rör synen på kroppen och genus kommer främst från Maud 

Eduards forskning som presenteras i hennes bok Kroppspolitik. Eduards är professor i 

statsvetenskap vid Stockholms universitet. Kroppspolitik har Sverige som analytisk bas, men 

jag anser att den grundläggande framställning som Eduards gör i frågan om hur synen på 

kroppen är politisk går att tillämpa på det amerikanska samhället och i förlängningen på de 

flesta samhällen i världen. Som grund för de ekonomiska och sociala aspekterna av fattigdom 

i förhållande till kristna värderingar kommer Barend A. de Vries bok Champions of the Poor. 

The Economic Consequences of Judeo-Christian Values att användas. de Vries har tidigare 

varit chefsekonom på Världsbanken, vilket bidrar till att han har stor insikt i de ekonomiska 

förhållandena av fattigdom och könsskillnader. I analysen kommer även flertalet artiklar att 

användas, där bland Robert Walgates artikel Bush's AIDS plan criticised for emphasising 

abstinence and forbidding condoms. Artikeln är publicerat av BMJ, en medicinsk tidsskrift, 

och presenterar andra rapporters kritik av amerikanska biståndsprogram gällande 

bekämpningen av HIV/AIDS-spridningen. De kritiska aspekter med att använda detta 

material är främst att vissa forskare rimligen väljer att lägga stor vikt vid negativa aspekter 

där det finns sådana, för att kunna lyfta fram sin kritik. Det finns även anledning att misstänka 

att flertalet artiklar, som är skrivna för amerikanska medier för att kritisera regeringen eller 

olika organisationer, har andra politiska åsikter i bakhuvudet när dessa frågor diskuteras. 

Detta innebär att materialet måste åtskiljas mellan vad som är fakta och vad som är personliga 
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eller organisatoriska åsikter. Mot bakgrund av detta måste ett kritiskt perspektiv hållas när 

materialet analyseras i diskussionen.  

 

2. Analys/diskussion 

2.1 Kroppen är politisk  

Maud Eduards, professor i statsvetenskap presenterar en bild av att kvinnor utan rösträtt, 

kvinnor som hindras från att erhålla en utbildning eller från att göra abort, har föreställningar 

om nationen inneskrivna i sina kroppar. Kvinnokroppen tillmäts ett kulturellt värde och fylls 

samtidigt med kulturella betydelser. Den utsätts för marginalisering, övergrepp och våld, allt 

inom nationalstaten. Kvinnors kroppsliga villkor är präglade av motsättningar och innebörder 

(Eduards, 2007, s. 14). I Afrika söder om Sahara märks detta tydligt då kvinnan i det vanligen 

förekommande traditionella samhället uppfostras till att lyda och tjäna mannen (Phiri – 

Haddad – Masenya, 2003, s. 9). Eduards menar vidare att kroppar bekönas – att manligt och 

kvinnligt särskiljs, men framhäver att kvinnor åtskiljs beroende på etnicitet, klass, sexuell 

läggning, tillgänglighet, reproduktiv förmåga och femininitet. Hon menar att den offentliga 

politiken sorterar kvinnor i mer eller mindre dugande grupper för den nationella gemenskapen 

(Eduards, 2007, s. 15). Kontrollen av reproduktiv förmåga och den bild som flertalet kristna 

organisationer har där det inte får förekomma abort (de Vries, 1998, s. 67 f), kan således vara 

ett resultat av en beköning av kvinnokroppen. Kvinnokroppen betraktas vanligen som något i 

sig, bortom maktrelationer och politiska värderingar där kvinnors handlingsutrymme 

begränsas med traditionella hänförningar till biologin och kvinnors naturliga uppgifter 

(Eduards, 2007, s. 16). Eduards refererar till statvetaren Wendy Brown som menar att den 

västerländska mannen har sett kroppen som en fälla, ett vapen, ett instrument, ett grundval, 

och en förtrollare av tanken, mer eller mindre samtidigt. Han bär dessa värderingar av 

kroppen med sig i skapandet av politik och institutionaliserar dem där (Brown 1988 i 

Eduards, 2007, s. 17). Eduards refererar även till filosofen Seyla Benhabibs resonemang där 

hon menar att det sexuella och reproduktiva livets sfär står i centrum för de flesta mänskliga 

kulturer och att kvinnan och dennes kropp är den symbolisk-kulturella plats på vilken 

mänskliga samhällen skriver sin moraliska ordning (Benhabib 2004 i Eduards, 2007, s. 18). 

Eduards drar slutsatsen att ”kroppspolitiken i bred mening, de offentligt sanktionerade 

föreställningarna om femininitet och maskulinitet, gör kvinnokroppen till (olika) problem. 

Därmed rättfärsigas en reglerande kroppspolitik. Cirkeln sluts.” (Eduards, 2007, s. 19).  
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Madipoane Masenya, professor och kristen präst i Sydafrika, anser att kyrkan måste granska 

de androcentriska tolkningarna av Bibeln då dessa har bidragit till och upprätthåller en syn på 

kvinnan som underlägsen. Hon anser att flertalet bibliska tolkningar skapar en väg för en 

ensidig kontroll av kvinnans kropp i Guds namn vilken bidrar till att bygga upp det 

traditionella familjelivet. Hon tror dessutom att kontrollen av kvinnans kropp och sexualitet 

bidrar till en grund för en spridning av HIV (Phiri – Haddad – Masenya, 2003, s. 121 ff).  

 

Masenyas åsikt uppvisar en bild där kroppen blir politisk även i tolkningen av Bibeln då 

denna bidrar till att upprätthålla förhållanden som är negativa för kvinnor eftersom den 

begränsar deras uttryckssätt samt kvinnans makt över sin egen kropp. Den reglerade 

kvinnokroppen som förekommer i afrikanska samhällen och den begränsade tillgången till 

preventivmedel som motiveras av konservativa kristna grupper i USA (mer om detta senare), 

kan följaktligen baserat på Eduards teori, vara ett resultat av den kroppsliga beköningen av 

kvinnokroppen samt synen på kvinnokroppen som biologisk.  

 

Eduards presenterar fortsättningsvis en tanke att kvinnors demokratiska handlingsutrymme 

begränsas av att de tvingas leva sina vardagliga liv i ett spänningsfält mellan en positivt 

symbolladdad kropp och synen på kroppen som tillgänglig i olika avseenden, inte minst 

sexuellt. Kvinnan är sålunda respekterade och utsatta för exploatering parallellt (Eduards, 

2007, s. 122 f). Hon lägger fram en bild av kvinnan som tudelad mellan hustrun och ”horan” 

och menar att flertalet feministiska teoretiker dragit paralleller mellan dessa två, att kvinnan 

ska vara disponibel men på olika sociala villkor vilket delar in kvinnor i två skilda sorter, 

ärbara och förtappade. Denna uppfattning har kritiserats för att upprätthålla en maktordning 

vilken i förlängningen kan ses ge män obegränsad tillgång till kvinnors kroppar (Eduards, 

2007, s. 137). Den bild av kroppen som politisk som presenteras av Eduards bidrar till att 

skapa en bild där kvinnan tillsätts specifika egenskaper som gör henne tillgänglig eller 

otillgänglig sexuellt. Att kvinnokroppen tillskrivs vissa problem underminerar kvinnans roll i 

samhället och dennes rättigheter. Detta exemplifieras i vissa afrikanska länder där kvinnors 

underställda position innebär att de förväntas fortsätta idka sexuella relationer med sina 

otrogna partners vilket medför att de exponeras för en risk att smittas av en HIV-infektion 

(Phiri – Haddad – Masenya, 2003, s. 248).  

 

Carolyn M. Elliott, professor emirats i statsvetenskap vid universitetet i Vermont, presenterar 

i Global Empowerment of Women. Responses to Globalization and Politicized Religions, 
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självbestämmande3 som en strategi, vilken presenterades internationellt under 1980-talet av 

en grupp aktivister för att utmana den diskurs som fördes kring kvinnor. Termen blev snabbt 

en viktig komponent inom internationella utvecklingsorganisationer som ett redskap för att 

mobilisera kvinnors väldokumenterade åtagande för familjen samt för utvecklingsmål (Elliott, 

2008, s. 6). Konceptet handlar således om en process av förändring, från att vara missgynnad 

av maktrelationer till en position där det är möjligt att göra meningsfulla val. Makt är ergo 

centralt i förhållande till självbestämmande (Elliott, 2008, s. 7). USAID lyfter fram att de har 

ett särskilt intresse i kvinnors avancemang världen över, arbetar för att förbättra kvinnors 

jämställdhet och deras självbestämmande. Man presenterar att detta inte enbart görs ur en 

rättvisesynpunkt utan eftersom det är nödvändigt för en framgångsrik utveckling (USAID, 

Women in Development). Denna framställning understryker att kvinnor ses som en viktig del 

i utvecklingsprocessen samt att detta är motivet för det nya initiativ för kvinnligt 

självbestämmande – att kvinnor förtjänar att respekteras och behandlas på samma villkor som 

män. USAID lyfter även fram att de som arbetar med biståndsarbetet måste se till de extra 

hinder som fattiga kvinnor upplever och ge dessa seriös uppmärksamhet då de förhindrar 

utveckling (USAID, Women in Development). Sheila Smith och Desmond Cohen menar 

jämförelsevis i en rapport för UNDP från 2000 att självbestämmande hos kvinnor inte enbart 

är centralt när det kommer till frågor om en minskad fertilitet och familjesammansättning och 

vad detta får för fördelar för utvecklingsprocessen och levnadsstandarden utan även är viktigt 

för att försäkra att nästa generation är bättre utbildad och får ett hälsosammare liv (Smith – 

Cohen, 2000).  

 

Vem som har makten blir följaktligen en avgörande faktor. USA är en viktig politisk faktor, 

både i internationell politik och inom fattigdomsbekämpning. Vidare är män vanligen mer 

respresenterade inom politiken än kvinnor vilket bidrar till att män har mer makt. Eftersom 

flertalet religiösa organisationer och bland dem den katolska kyrkan och fundamentalistiska 

kyrkor enbart har manliga präster och således enbart har manlig representation (de Vries, 

1998, s. 68, 90 ff), innebär detta att kvinnan även får mindre tillgång till den religiösa makten. 

Detta resulterar i att männen besitter makten både inom den legitimerande religiösa 

organisationen samt inom de organisationer som använder religion för att legitimera sina 

ståndpunkter. Elliott menar vidare att flertalet teoretiker som arbetar med HIV/AIDS i Afrika 

                                                
3 Empowerment översätts enligt Nationalencyklopedin som självbestämmande [makt]. 

Självbestämmande kommer att användas när källor använt empowerment.  
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rapporterar om en missgynnande effekt från den globala ekonomin och dess liberala ideologi. 

Bakgrunden till detta är neoliberalismen som föredrar individuella lösningar, framför 

samhälleliga lösningar, vilket bidrar till att internationella kampanjer kring HIV, förespråkar 

att individer ska ändra sitt beteende. Detta innebär i sin tur att man ignorerar de i samhället 

inbäddade maktrelationer vilka innebär att det är omöjligt för kvinnor att neka män sexuella 

relationer (Elliott, 2008, s. 12). Hon presenterar vidare en bild från forskare som menar att 

”den oböjliga spridningen av HIV i Afrika är mycket mer komplicerad än tidigt sexuellt 

umgänge, för mycket sexuellt umgänge, otrohet och ett bristande kondom användande.” 

(Elliott, 2008, s. 12 (min översättning)). Vad Elliott menar mot bakgrund av detta, i likhet 

med flertalet forskare, är att könsrelaterade maktrelationer och kulturella förväntningar måste 

bli adresserade i alla förslag för att lösa HIV/AIDS krisen (Elliott, 2008, s. 12).  UNAIDS 

presenterar i en rapport från 2008 att flera stora finansieringsorganisationer som exempelvis 

Världsbanken, nyligen erkänt och framhållit betydelsen av genus och det nödvändiga i att 

prioritera genusproblematik. Man anser vidare att alla dessa organisationer söker egna vägar 

för att definiera och expandera genusstrategier och program (UNAIDS, 2008, s. 1).  Detta 

lyfter fram hur flertalet organisationer har börjat fokusera på genusproblematiken i sitt arbete. 

Denna positiva utveckling är däremot inte oproblematisk. Att fokusera på självbestämmande 

är problematiskt då det krävs en precisering av målet med kvinnors självbestämmande samt 

vad detta innebär. I utvecklingsprocessen blir det dessutom ett problem att man fokuserar på 

denna utveckling då det gör kvinnan till ett redskap i dess process. Man ser henne som en del 

av utvecklingen, inte som ett tydligt mål, vilket framgår av USAID:s framställning av behovet 

för kvinnligt självbestämmande. Denna fakta påvisar att genus och kön har blivit viktigare, 

både politiskt såväl som socialt. Politiskt tas det ibland hänsyn till kroppen och den används 

även som redskap för kontroll. Hur kontroll av kroppens uttryckssätt blir politisk, grundad på 

religiös makt, får även konsekvenser för kvinnans utveckling och hennes möjlighet att komma 

ur fattigdom och inte utsättas för en risk att smittas av HIV.   
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2.2 Religion legitimerar makt  

Erica Appelros, teologie doktor och lektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, menar 

att religion inte kan beskrivas på ett uttömmande sätt utan att dess hierarkiska strukturer och 

dess roll som maktfaktor i samhället berörs (Appelros – Eriksson – Stenqvist, 2003, s.7). 

Appelros menar vidare att man inte kan tala om makt utan att erkänna att religionen genom 

historien varit, och fortfarande verkar som en legitimerande maktfaktor, allt ifrån mannen som 

hänvisar till sin gudomliga auktoritet att styra över sin kvinna, till hela samhällets direkta och 

indirekta beroende av religiösa normer i sin lagstiftning och värderingar (Appelros – Eriksson 

– Stenqvist, 2003, s.7). Religion, kön och makt hör alltså otvetydigt ihop på en otalig mängd 

sätt (Appelros – Eriksson – Stenqvist, 2003, s.7). Hon konstaterar att desto striktare kroppen 

uppfattas som manlig eller kvinnlig baserat på fysiska attribut, som även ses som essentiella 

och naturliga samt ibland gudagivna och oföränderliga, desto svårare blir det att åstadkomma 

jämlikhet i de strukturella maktrelationerna mellan män och kvinnor (Appelros – Eriksson – 

Stenqvist, 2003, s. 32). Appelros framställning kan ses i relation till afrikanska samhällen där 

tradition fortfarande har en viktig roll. Inom dessa återfinns fortfarande en åtskillnad mellan 

manligt och kvinnligt, både inom samhällets olika instanser samt inom familjestrukturen och 

rollerna i hushållet (Phiri – Haddad – Masenya, 2003, s. 9).  

 

Religionshistorikern Bruce Lincoln anser att religionens definierande egenskap är att den 

”tilldelar specifika, mänskliga referenser en transcendental status genom att förvränga dessa 

så att de ser ut att vara uppenbarade sanningar, uråldriga traditioner, gudomliga påbud och 

dylikt” (Lincoln 2000 i Raudvere – Hammer, 2004, s. 16). Catharina Raudvere och Olav 

Hammer, menar i likhet med de egenskaper som Lincoln presenterat, att religion sedan 

antiken har brukats har för att legitimera makt, utmärka identitet och uppmuntra till motstånd 

(Raudvere – Hammer, 2004, s. 8). Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs 

universitet, menar att religiösa trosuppfattningar ofta uppträder som grund för, eller i nära 

anknytning till, partipolitisk verksamhet och menar att religion då kan inneha en funktion som 

inspiratör, förståelseskapare eller normgivare för politiken (Raudvere – Hammer, 2004, s. 

144). Demker menar vidare att religion är den viktigaste normgivaren för de individer som 

underkastar sig dess anspråk. Hon anser däremot att religion för att få politisk kraft, i 

betydelsen att religionen påverkar det politiska systemet, måste den individuella 

underkastelsen under de religiösa normerna transformeras och samlas till en kollektiv rörelse. 

Hon anser vidare att för att kunna säga att religionen har politisk kraft, måste religion göra 
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anspråk på, att i någon rimlig utsträckning, ordna samhället konfessionellt. (Raudvere – 

Hammer, 2004, s. 144). Demker konstaterar att religionens politiska kraft springer ur den 

religiösa legitimeringen av det politiska handlandet, där religionen således är en inspiratör, 

religionens förmåga att uttrycka och kommunicera kollektiva värden och följaktligen agera 

som en förståelseskapare i det politiska systemet, samt dess samhällsanspråk där religionen 

slutligen är en normgivare (Raudvere – Hammer, 2004, s. 145). I det amerikanska samhället 

har religion en viktig roll inom politiken såväl som i stora delar av samhället vilket inger 

religion makt. Demker presenterar även en bild av hur kristdemokratin växte fram och menar 

att den första vågen av denna kan sägs börja när påven Pius IX år 1854 proklamerade dogmen 

om jungfru Marias obefläckade avlelse. Demker menar att Påvens uttalande, utan en 

nödvändighet för argumentation för ståndpunkten, illustrerade hans anspråk på ofelbarhet när 

han talade om tro och moral (Raudvere – Hammer, 2004, s. 147 f). Denna bild har sedan dess 

påverkat kristen tolkning av kvinnokroppen och får implikationer än idag vilket bland annat 

kommer att märkas i framställningen av den av vissa förespråkade kristna synen på abort.   

 

Madeleine Sultán Sjöqvist, religionssociolog vid Uppsala universitet, anser i sin avhandling 

Vi blev muslimer (2006), att religiös tillhörighet inte innebär frihet från eller en frånvaro av 

tolkningar av kön, kropp och sexualitet. Hon menar att patriarkala religioner i stor 

utsträckning handlar om att kontrollera kvinnors kön, kropp och sexualitet och framhäver att 

kropp liksom sociala gester är några av alla medel för social identifikation (Sultán Sjöqvist, 

2006, s. 265). Hon menar även att kvinnors väg till inflytande antingen sker genom en 

förkroppsligad religiositet genom vilken kvinnan hävdar sin socialitet och moralisk renhet 

samt att behärska och begränsa sig eller genom att göra gemensam sak med religionen och 

guden. Kvinnor kan följaktligen med hjälp av religiösa verktyg få inflytande över makten. 

Sultán Sjöqvist påpekar avslutningsvis att kvinnans inflytande dock är beroende av att hon 

inte utmanar helheten i föreställningarna om kön, kropp, familj eller samhällsliv (Sultán 

Sjöqvist, 2006, s. 267). 

 

I en artikel av Holly Burkhalter, chef för planen för AIDS initiativtagande hos läkare för 

mänskliga rättigheter, skildras att framtiden ser komplicerad ut för amerikansk biståndspolitik 

i förhållande till AIDS trots att Bush administrationen lyft frågan till den internationella 

agendan. Orsaken till detta menar Burkhalter är att konservativa gruppers engagerade i frågan 

har andra taktiska prioriteringar jämfört med de liberala grupperna och det mediciniska 

etablissemanget. Traditionellt har konservativa grupper varit fientliga mot viktiga 
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förebyggande åtgärder gällande AIDS, exempelvis uppmanande av kondomanvändning, 

distribuering av kondomer samt undervisning i säkert sex och föredrar i kontrast till andra 

grupper att främja avhållsamhet (Burkhalter, 2004, s. 8). Burkhalter menar att president Bush 

har krävt att en tredjedel av det nya biståndet för HIV/AIDS bekämpning ska gå till 

avhållsamhets program och anser att Bushs konservatism vinner över hans medkänsla, 

speciellt i Afrika (Burkhalter, 2004, s. 8). Brukhalter baserar detta på att Bush under sin första 

dag som president återinförde ”the gag rule” vilken innebär att ”organisationer utanför USA 

som utför aborter, arbetar för säkra och lagliga aborter samt utbildar och hänvisar 

abortsökande kvinnor vidare till rätt ställe, inte kan få ekonomiskt stöd via amerikanska 

biståndspengar” (RFSU, 2001). Burkhalter lyfter fram hur denna regel har tvingat flertalet 

kliniker och uppsökandeprogram i Afrika att stänga eller minska sin service och hänvisar till 

fakta som visar hur USAID som tidigare var världens största distributör av kondomer i 

utvecklingsländer, har avbrutit biståndet till ett trettiotal länder eftersom dessas 

familjeplanering inte överensstämde med den som amerikanarna anser bör förekomma 

(Burkhalter, 2004, s. 10).  

 

Burkhalters presentation av hur framgångsrika program när det kommer till HIV/AIDS 

förebyggande och vård av patienter har dragits tillbaka som ett svar på den amerikanska 

politiken, påvisar problematiken med att kvinnor ifrågasätter könsroller, familjestruktur och 

samhällsordning. Sultán Sjöqvists framställning att kvinnans inflytande är beroende av att hon 

inte hotar makten eller ifrågasätter denna exemplifieras i Burkhalters framställning där USA 

har dragit tillbaka sitt bidrag som ett resultat av att dessa program inte propagerar utan 

ifrågasätter den familjeplanering som USA önskar ska förespråkas. Hur religion får makt att i 

praktiken bestämma över kvinnans kropp kan även urskiljas i Eduards framställning av 

Förenta Nationerna (FN)s konferens i Kairo 1994 och kvinnokonferensen i Peking 1995 under 

vilka avkriminalisering av abort samt vikten av kvinnors reproduktiva rättigheter lyftes efter 

insikten att män och kvinnor inte kan ha lika rättigheter i dessa frågor. Dessa uppfattningar 

har emellertid mött starkt motstånd, bland annat från USA och av Vatikanen (Eduards, 2007, 

s. 85). Denna inställning föreligger fortfarande inom amerikansk politik och bidrar sålunda till 

att kroppen inte enbart är politisk utan dessutom är religiöst kontrollerad. Detta märks 

återigen tydligt då amerikanskt bistånd har dragits tillbaka i förhållande till 

kondomanvändning och familjeplanering.  
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Burkhalter menar ytterligare att genom denna förändring i amerikansk biståndspolitik kan 

president Bush erhålla det bästa av två världar då han får beröm från liberalt håll då han ökar 

det internationella biståndet samt från konservativt håll eftersom han försäkrar dessa om att 

biståndet reflekterar dessas värderingar (Burkhalter, 2004, s. 11). Här återspeglas den makt 

som religion och dennas värderingar kan få i ett samhälle och exemplifieras när det kommer 

till kroppspolitik. Vad som är anmärkningsvärt i Burkhalters artikel är att hon presenterar 

fakta som påvisar hur konservativa grupper har välkomnat ett ledarskap som arbetar för att 

minska HIV smitting via blod transfusioner och ett osäkert användande av sprutor. Det antal 

som smittas på detta sätt är dock så pass litet i förhållande till de som smittas genom 

heterosexuella relationer vilket gör att det internationella etablissemanget inte har det som 

prioriteringsområde (Burkhalter, 2004, s. 12). Hon anser att engagemanget från konservativa 

grupper är problematiskt speciellt när det gäller förebyggande återgärder eftersom deras syn 

på könsroller och sexualitet medför meningsskiljaktigheter i förhållande till vad andra anser är 

den bästa medicinska praktiken. Hon lyfter fram att USAID i tysthet att distribuerat kondomer 

till AIDS drabbade länder men att detta sedan konservativa grupper engagerat sig i kampen 

mot AIDS har attackerats (Burkhalter, 2004, s. 14).  

 

Burkhalters framställning visar hur den kristna värdegrunden påverkar den amerikanska 

politiken, vilket varit tydligt under president Bush presidentperiod. Den religiösa makten 

påverkar således inte enbart president Bush som privatperson utan såväl den inhemska 

politiken och biståndspolitiken, vilket i förlängningen påverkar kvinnor i Afrika söder om 

Sahara då de drabbas i störst omfattning av könsrollerna då det är deras kropp som politiken 

försöker kontrollera. Burkhalters artikel lyfter således fram problematiken med konservativa 

gruppers syn på sexuella relationer och den makt som dessa har över troende och amerikansk 

politik. 

 

I en artikel från The Boston Globe, en av de största tidningarna i Boston och New England, 

har president Bush nästan fördubblat mängden bidrag som religiösa organisationer erhåller för 

biståndsarbete. Från 2001 till 2005 har mängden bidrag som religiösa organisationer tagit 

emot ökat med nästan tio procent (Stockman et al., 2006). Artikeln säger dessutom att Bush 

systematiskt har tagit bort eller försvagat de begränsningar som finns för att genomdriva en 

separation mellan staten och kyrkan. Bush har sedan han blev president hävdat att religiösa 

grupper har diskriminerats för att inte förvärva statliga bidrag. Genom att dessa restriktioner 

har förändrats har inte enbart möjligheten för religiösa grupper att erhålla staliga bidrag ökat, 
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det budskap som biståndsarbetare frambringar har ytterligare förändrats och har gått från 

religiös neutralitet till att framhålla de helande krafterna hos den kristna guden. Artikeln 

framhäver hur det är nästa enbart kristna organisationer som får pengar till biståndsarbete där 

den katolska kyrkan och evangelikala organisationer är de som har erhållit mest bidrag. Det 

ökade bidraget är däremot inte uppskattat från alla kristna håll utan flertalet religiösa ledare 

har framhållit hur separationen mellan staten och kyrkan har tillåtit religionen att blomstra. 

Många protestantiska organisationer har mot bakgrund av dessa förändringar vidhållit att 

Bush förändrar systemet för att hjälpa den kristna högern och främst evangelikala grupper till 

att söka bistånd som ska underlätta deras kampanj för att få nya medlemmar (Stockman et al., 

2006). Biskop Frank Griswold från episkopalkyrkan, inom vilken Bush är uppfostrad, har 

uttalat att han tror förändringarna har att göra med politik och makt (Stockman et al., 2006). 

Denna förändring framställer hur religion kan få makt i samhället såväl som i politiken. De 

reformer president Bush har genomfört för att underlätta för religiösa organisationer att 

erhålla bidrag, framhäver den tyngd han anser religion bör ha i samhället. Detta understryker 

den makt som religion kan få i samhället vilken sedan i förlängningen tillhandahåller de 

redskap som krävs för kontroll av diverse aspekter, exempelvis kvinnokroppen. Att Bush 

vidhåller religionens nödvändighet, trots att flertalet kyrkliga ledare och organisationer inte 

delar hans uppfattning, kan ses som att han gör dessa förändringar för att främja sina egna 

syften och underlättar för religiösa organisationer, eftersom han anser att religion har de rätta 

värderingarna samt att detta kan främja honom i andra delar av hans arbete.  

 

2.3 Amerikanskt bistånd till fattigdomsbekämpning och HIV/AIDS  

USA den största donator när det kommer till bistånd till andra länder när man ser till summan 

pengar. När bistånd däremot mäts som en andel av donatorlandets inkomst, är USA inte den 

största bidragsgivaren utan placerar sig som en av de minsta donatorerna (Perkins – Radlet – 

Lindauer, 2006, s. 524 f). I en rapport från januari 2005 meddelar det amerikanska 

utrikesdepartementet att USA är världens största biståndsgivare och att det amerikanska 

biståndet har ökat med sex miljarder från år 2000 till 2003 och beräknades stiga ytterligare 

med tre miljarder under år 2004 (America.gov, 2005). Den amerikanska synen som världens 

största biståndsgivare är inte entydigt accepterad då flertalet ekonomer anser att bistånd bör 

ses i förhållande till landets inkomst och inte enbart till summan pengar (Perkins – Radlet – 

Lindauer, 2006, s. 524 f). Att den amerikanska staten vill framhäva sin position är dock 

förståeligt. Denna bild är viktig att ha med sig i analysen av det amerikanska biståndet, då den 
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amerikanska rollen och tron att man är den främste som söker göra gott för andra länder, 

rimligen speglar framställningen av biståndet.  

 

Den officiella presentationen av amerikanskt bistånd fås av den amerikanska statens organ för 

bistånd, The U.S. Agency for International Development (USAID). USAID presenterar en 

bild där bistånd till Afrika söder som Sahara ges för att hjälpa afrikanska regeringar, 

institutioner och organiseringar för att bidra till ett bra ledarskap och innovativa framföranden 

om hälsa, utbildning, ekonomiskt tillväxt, jordbrukssektorn och miljöaspekter (USAID, 

Africa). USAID presenterar dessutom att deras främsta målområde gällande hälsa är biståndet 

till HIV/AIDS och lyfter fram att 31 procent av allt bistånd till regionen går till program som 

arbetar med HIV/AIDS. Det huvudsakliga arbetet är primärt förebyggande samt ett 

expanderande av hälsofaciliteter och vård. De menar därutöver att trots att många 

ansträngningar fokuserar på hälsosektoron, involveras även andra sektorer som exempelvis 

utbildning, demokrati och ledningsprogram som bidrar till att förbättra hälsan (USAID, 

Health and Family Planning).    

 

I en artikel från Aidsmap, en fristående frivilligorganisation med säte i Storbritannien vars 

mål är att rapportera och informera om HIV för att kunna erbjuda drabbade ett bättre och 

hälsosammare liv, rapporterar reportern Michael Carter att USA var det enda landet vid en 

Befolkningskonferens i Bangkok 2002 som inte skrev under det omarbetade avtalet från 1994 

för familjeplanering och populations överenskommelse. Bakgrunden till detta var enligt 

Aidsmap att rapporten gör hänvisningar till reproduktiv hälsoservice och reproduktiva 

rättigheter vilket Bush administrationen anser innebär abort. Enligt Carter bad den 

amerikanska delegationen vid konferensen även om att referensen till konstant 

kondomanvändande skulle tas bort vilket Carter anser reflekterar Bush administrationens 

inhemska politik där man enbart ger statligt bistånd till sexualundervisning som förespråkar 

avhållsamhet fram till giftermål och blott nämner kondom i kontexten där dennes skydd 

misslyckas (Carter, 2002).     

 

Aidsmaps reporter Julian Meldrum rapporterade även i juli 2002 att president Bush vägrat att 

ge de 34 miljoner dollar som kongressen hade röstat för till Förenta Nationernas 

Populationsfond (UNFPA). Bakgrunden till detta var enligt rapporten att anti-abort grupper 

hade lobbat och argumenterat för att UNFPA genom arbete i Kina, stödjer populationskontroll 

program där tvångsabort förekommer. Meldrum för Aidsmap menar att detta för Bush kritiker 
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ses som ett tydligt demonstrerande att hans administration ger större prioritet till att främja 

anti-abort kampanjer istället för att stödja effektiva program som bidrar till att skydda 

kvinnors hälsa och förhindra HIV och AIDS globalt. Han menar även att representanter för 

FN har uttalat att FN inte stödjer Kinas ”one child” policy och arbetar med ett strikt ramverk 

för mänskliga rättigheter. FN menar dessutom att amerikanska bidrag till UNFPA redan hålls 

till ett separat konto för att ackommodera USA:s önskningar att inte ge bistånd till 

serviceanläggningar som erbjuder säkra aborter till kvinnor. Meldrum framhäver även att 

detta inte var första gången som amerikansk anti-abort politik har lett till ett tillbakadragande 

av internationellt bistånd och till frivilligorganisationer (NGOs), vilka arbetar med att 

förbättra kvinnors sexuella hälsa (Meldrum, 2002). Meldrums framställning understryker hur 

kristna värderingar skapar hinder i arbetet med att ge kvinnor makten över sina egna kroppar 

vilket borde ses som en del av ett självbestämmande något som amerikanska biståndsorganet 

själva säger sig vilja uppnå. Således finns det en problematik när kristna värderingar får stort 

inflytande över biståndspolitiken vilket exemplifieras av kritikers tolkning av Bush 

administrationens prioriteringsordning vilken ger större prioritet till att anti-abort kampanjer 

framför program som bidrar till att skydda kvinnors hälsa och förhindrar en global spridning 

av HIV/AIDS.  

 

I en rapport från UNDP menar författarna Sheila Smith och Desmond Cohen att det 

förekommer en generell samstämmighet att hög fertilitet innebär oresonliga bördor för 

kvinnor och att fördelarna från en minskning av familjestorleken skulle innebära fördelar för 

hela familjer då det skulle förbättra levnadsstandarden. Kvinnor har traditionellt dessutom 

haft väldigt lite att säga till om när det gäller fertilitet och författarna menar att om kvinnor 

gavs mer valmöjligheter och mer makt, skulle de kunna välja att minska fertilitetsnivåerna, 

vilket skulle resultera i påtagliga sociala förbättringar för kvinnor och barn (Smith – Cohen, 

2000). Enligt USAID sker biståndsarbetet i samspel med organisationer vilka arbetar med att 

hjälpa kvinnor och flickor att erhålla kontroll över sina ekonomiska och sociala liv. De 

presenterar att man arbetar med att erbjuda verktyg och en stöttande miljö så att kvinnor och 

flickor kan skydda sig från HIV infektioner. Man lyfter även fram att könsroller kan vara en 

viktig utmaning för kvinnor i relation till HIV förebyggande. USAID lyfter likaså fram att 

fattigdom och utsatthet för sexuell handel placerar kvinnor i en större risksituation. 

Organisationen lyfter i sin information inte bara fram att kvinnor är de största 

omvårdnadsgivarna när det kommer till vård av personer med HIV/AIDS utan framhåller 

dessutom att flickor i drabbade familjer, inte enbart måste hantera sin sorg och övergivnad, 
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utan ofta även måste lämna skolan för att ta hand om hushållet och uppfostra sina syskon. 

Man vidhåller således att kvinnors möjlighet att ta hand om sig själva och sina nära kan 

stärkas genom tillgång till ekonomiska möjligheter (USAID, Women and AIDS). USAID:s 

framställning av arbetet med kvinnor och utveckling överensstämmer väl med framställningar 

av kvinnor och HIV från andra håll men lyfter till skillnad från dess inte fram den makt och 

de möjligheter som fertilitetsbegränsning skulle innebära för dessa kvinnor. Bakgrunden till 

detta är den konservativa inställning som den amerikanska staten har gällande detta område –  

mycket som ett resultat av religionens kraftiga inflytande i politiken.  

  

2.4 The President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 

I januari 2003 presenterade USA:s president, George W. Bush, en AIDS-plan, benämnd The 

President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), vilken distribuerar 15 miljarder 

dollar för att bekämpa AIDS över de kommande fem åren. (PEPFAR, 2009, Walgate, 2004). 

PEPFAR är den största investeringen som någonsin gjorts av ett enskilt land i reaktion på en 

sjukdom (UNAIDS, 2008 s. 16). Trots att planen innebär ett steg i rätt riktning för AIDS 

pandemin är inte all rapportering kring planen positiv utan flertalet källor ger, av olika 

anledningar, delar av planen kritik. I rapporten An Analysis of the Gender Policies of the 

Three Major AIDS Financing Institutions: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 

Malaria, the World Bank and the President’s Emergency Plan for AIDS Relief, vill UNAIDS 

lyfta fram könsperspektiven hos olika finansiella organisationer som arbetar med AIDS. 

PEPFAR är en av dessa organisationer och UNAIDS kritiserar delar av de metoder som 

planen innebär när det kommer till förebyggandet av en spridning av sjukdomen. Rapporten 

lyfter fram att den ursprungliga lagstiftning som skapade PEPFAR inkluderade flertalet 

restriktioner, bland annat ett krav på att 33 % av förebyggande tillgångar skulle användas för 

program som förespråkar avhållsamhet fram till äktenskapet. Dessa expanderades sedan till 

att inkludera “A” och “B” av ”ABC-metoden”, där ”A” innebär avhållsamhet, ”B” står för att 

att vara trogen en partner och ”C” för ett användande av kondom (UNAIDS, 2008 s. 17, 

Walgate, 2004). Rapproten från UNAIDS framhäver att PEPFAR vidhåller att flera av deras 

förebyggande program fokuserar på “B”, på sätt som främjar jämställdhet mellan könen och 

rättvisa könsnormer samt att många PEPFAR program för länder utnyttjar ”AB” finansiering 

för att adressera könsrelaterat våld och sexuellt tvång (UNAIDS, 2008 s. 17). Mot bakgrund 

av statistik för HIV infektioner vilken visar att unga flickor i flera delar av Afrika söder om 

Sahara är fyra till sex gånger större än samma siffra för unga män samt att majoriteten av 
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HIV-infektioner sker som ett resultat av heterosexuella sexuella relationer, blir 

implikationerna för kvinnor att sexuella relationer med män kan vara dödliga (Smith – Cohen, 

2000). I belysningen av skulle ett ökat bistånd till kondomdistribution och ett förespråkande 

av C innebära att risken för kvinnor att smittas av HIV skulle minska vilket i förlängningen 

skulle förbättra kvinnors självbestämmande. Detta innebär i sin tur även att den politik som i 

nuläget förs gällande amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med HIV/AIDS i 

Afrika inte är optimalt främjande för kvinnor då den inte bidrar till att minska den för kvinnor 

förhöjda smittrisken.  

 

Rapporten från USAIDS vidhåller därutöver att ansträngningarna att inkludera ett explicit 

språk och understryker att betydelsen av att integrera familjeplanering och HIV tjänster hos 

flera organisationer, verkar ha misslyckats. Bakgrunden till detta anser man i stor utsträckning 

är den ideologiska inställning som konservativa lagstiftare innehar vilken i praktiken innebär 

att de likställer familjeplanering med abort. Det är dessutom ett misslyckande från progressiva 

lagstiftare vilka inte lyckats framhäva vikten av integration (UNAIDS, 2008 s. 18). UNAIDS 

presenterar dessutom att PEPFAR år 2006 presenterade nya initiativ för könsroller då man 

presenterade program vars mål var att; skapa positiva förändringar i manliga normer, roller 

och beteenden, stärka arbetet kring könsrelaterat våld samt adressera sårbarheten för HIV hos 

unga flickor och kvinnor (UNAIDS, 2008, s. 18). Rapporten från UNAIDS presenterar 

flertalet positiva utvecklingar när det kommer till könsroller men påvisar därtill att 

konservativa influenser kan begränsa dessa, vilket i stor utsträckning förekommer gällande 

amerikanskt bistånd i förhållande till kondomanvändning och abort. UNAIDS lyfter sålunda i 

likhet med andra rapporter, fram en negativ utveckling när det gäller det amerikanska 

biståndet till HIV/AIDS bekämpningen i Afrika eftersom denna påverkas av konservativa 

influenser vilka begränsar kvinnors självbestämmande och makt över den egna kroppen.  

 

PEPFAR:s taktik får även kritik från Robert Walgate, som skriver för den medicinska 

tidskriften BMJ, där han menar att det rapporteras att afrikaner anser att planen är oetisk 

eftersom den inte stödjer kondomanvändande samt inför andra hinder. Walgate refererar även 

till en undersökning gjord av Centre for Health and Gender Equity (CHANGE), vilken säger 

att de flesta operationella strategier i länderna väljs av amerikanska representanter utan att 

involvera de samhällsgrupper som är vana vid att arbeta med AIDS. Lokala grupper är 

däremot rekryterade men majoriteten av dessa är religiöst baserade istället för involverade i 

folkhälsa. Rapporten från CHANGE hävdar dessutom att strategin lägger stor vikt vid 
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avhållsamhet och diskriminerar de grupper som tillhandahåller information om säkra aborter. 

(Walgate, 2004). Denna information nekas av chefen för strategin, men direktören för 

CHANGE, Jodi Jacobson menar att hennes forskare har funnit ett starkt fokus enbart på 

sexuell avhållsamhet. Jacobson menar att USA talar om för människor att de ska avstå från 

sexuella relationer samt att USA förbjuder organisationer från att distribuera kondomer och 

information om dessa. Hon erkänner dock att informationen bakom rapporten i flertalet fall 

kommit från informatörer som har arbetat med projektet men att de inte har yttrat denna kritik 

officiellt. Rapporten redogör därutöver, i likhet med Burkhalters artikel, att bistånd till 

flertalet tidigare framgångsrika projekt, har fått sitt bidrag tillbakadraget eftersom man har 

ifrågasatt de nya strategierna från president Bushs plan (Walgate, 2004).   

 

Religionens makt över könsnormer och den makt religion får inom amerikansk politik, 

speciellt under president Bushs regering, gör kroppen både politisk och till en religiös symbol. 

För kvinnor i Afrika söder om Sahara där kvinnor utsätts för en stor risk att smittas av viruset 

innebär begränsandet av kondomdistribution att kvinnor inte enbart förlorar ett möjligt skydd 

utan också makt att bestämma över sina egna kroppar, då de förväntas ha sexuella relationer 

med otrogna partners, vilket ytterligare stärker den risk som kvinnor utsätts för.  Mot 

bakgrund av att flertalet konservativa grupper i USA är kristna kan detta i förlängningen ses 

som att religionen får makten över biståndet vilket leder till begränsningar av arbetet med att 

förebygga en spridning av pandemin samt kvinnors väg till självbestämmande och makt. 

 

2.5 Fattigdom ur kristen synvinkel och sambandet mellan fattigdom och HIV/AIDS  

Förbättrad hälsa bidrar till ekonomisk tillväxt på flertalet sätt. Bland annat reducerar det 

produktions förluster som skapas av den sjukes frånvaro, det tillåter fler barn att erhålla 

skolundervisning och utbilda sig och framför allt kan friskare arbetare tjäna mer pengar 

eftersom man kan vara mer produktiv och erhålla mer välbetalda jobb (de Vries, 1998, s. 53). 

UNAIDS menar i en rapport om riktlinjer för HIV/AIDS och mänskliga rättigheter att 

sårbarheten inför en HIV-infektion och dess inverkan spirar på ett kränkande av mänskliga 

rättigheter inklusive diskriminering av kvinnor och överträdelser, vilka skapar och bibehåller 

fattigdom (UNAIDS 2006, s. 6). I en artikel från UNDP lyfter Desmond Cohen fram att 

HIV/AIDS pandemin i Afrika söder om Sahara har sitt ursprung i afrikansk fattigdom. Han 

menar att till dess att fattigdomen minskas kommer det enbart att ske små förbättringar med 

att minska spridningen av sjukdomen eller med att hantera de socioekonomiska effekter som 
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den medför. Han avslutar med att konstatera att det måste ske en varaktig 

mänskligutvecklingsprocess för att en effektiv respons mot pandemin ska ske i Afrika 

(Cohen, 1998).  

 

Enligt Barend A. de Vries, tidigare chefsekonom på Världsbanken, har det judisk-kristna 

samhället flertalet gånger uppmanat privatpersoner, regeringar och företag att agera för att 

motverka fattigdom. Motivationen till detta har funnits i Bibelns budskap, vilket konfronterar 

fattigdom genom att uttrycka angelägenhet för de fattigas villkor i samhället, att kärlek ska 

bestämma över pengar och makt samt att alla människor är unika – skapade av Gud (de Vries, 

1998, s. 5). Kvinnor lider enligt de Vries av sämre ekonomiska förhållanden än män – de är 

ofta missgynnade på marknaden, trots att de är livsviktiga för att bibehålla deras barns hälsa 

(de Vries, 1998, s. 3). Den etiska dimensionen av fattigdom i utvecklingsländer i relation till 

religion har enligt de Vries flera implikationer. Han framhåller att kyrkor har en viktig roll i 

fattigdomsbekämpning då dessa uppmanar till att bidra till fattigdomsbekämpning, som 

exempelvis den katolska kyrkan och fundamentalistiska rörelser i USA, där att inte ta 

ställning mot fattigdom innebär att man förnekar en viktig del av det kristna budskapet (de 

Vries, 1998, s. 69). De har dessutom en viktig roll i hur de ser på jämlikhet mellan könen (de 

Vries, 1998, s. 96f). Han avslutar med att konstatera att ojämställdheten mellan män och 

kvinnor står i stark kontrast till allas likvärdighet inför Gud. Mot bakgrund av framställningen 

av PEPFAR och ”the gag rule” blir det tydligt att kvinnans rätt till självbestämmande och 

makt över sin egen kropp inom den amerikanska biståndspolitiken, inte får det fokus som kan 

avläsas i det bibliska budskapet om allas lika värde och inte heller det utrymme som FN 

förespråkar sedan konferenserna i början av 1990-talet. Detta är ett resultat av de influenser 

som konservativa grupper i USA lobbar för när det gäller abort och preventivmedel. Detta 

resulterar i en politik där religionen har makt både över biståndspolitiken samt över kvinnans 

kropp vilket innebär att kvinnas möjligheter till makt över sin fertilitet minskar vilket i sin tur 

begränsar och hindrar hennes fattigdomsbekämpning.  

 

Jämförelsevis menar Smith och Cohen dessutom i en rapport från UNDP, att effektiva 

handlingsprinciper för att minska fattigdom hos kvinnor inte enbart är givande i sig själva 

utan dessutom är lukrativa då det finns tydliga bevis för att fattigdom är en avgörande faktor 

när det kommer till HIV transmission (Smith – Cohen, 2000). Amerikanska biståndsorganet 

USAID lyfter fram hur den fortsatta höga befolkningstillväxten i Afrika söder om Sahara 

undergräver de ansträngningar som gjorts för att förbättra levnadsstandarden och för att 
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minska fattigdomen. Ett steg att bekämpa fattigdom är att minska befolkningstillväxten. 

Ekonomisk- och socialutveckling reducerar graden av befolkningstillväxt automatiskt med då 

de fattigaste länderna i världens situation är så pass komplex behövs andra medel för att 

hantera dessa länders höga fertilitetsnivåer (USAID, Health and Family Planning). Detta 

försvåras däremot av att den katolska kyrkan och flertalet fundamentalistiska grupper i USA 

har motsatt sig användandet av preventivmedel på etiska grundvalar (de Vries, 1998, s. 67 f). 

Användandet av preventivmedel är lägre än 15 procent i området, trots att flertalet av 

kvinnorna i regionen uppger att de skulle önska ha färre barn. Trots HIV/AIDS epidemin 

väntas befolkningen i området att öka vilket rimligtvist kommer fortsätta att begränsa den 

sociala infrastrukturen (USAID, Health and Family Planning).  

 

Den kristna villigheten att minska fattigdomen torde i framtiden kunna förändras om bilden 

av den starka kopplingen mellan HIV och fattigdom blev tydligare. Om man bekämpar HIV 

blir således fattigdomen lättare bekämpad. En förändrad syn på kvinnans makt när det 

kommer till familjeplanering skulle öka hennes möjligheter till ett liv bort från fattigdom. Då 

den kristna etiken vill stoppa fattigdomen och det är rimligt att anta att denna åsikt föreligger 

hos de kristna (konservativa) förespråkare och lobbyister som befinner sig i de organisationer 

som påverkar och påverkas av den amerikanska politiken. Att mot bakgrund av detta inte se 

till kopplingen som en restriktiv kroppspolitik innebär, hindrar fattigdomsbekämpningen – 

speciellt för kvinnor. Mot bakgrund av Smith, Cohen och de Vries framställning hindrar 

således tolkningen av det kristna budskapet målet om fattigdomsbekämpning i Afrika så länge 

som preventivmedel inte förespråkas. Detta innebär att den politiska kvinnokroppen 

kontrolleras genom religiös makt.  

 

Bistånd kan fortsättningsvis, när det administreras på lämpligaste sätt, bidra till att öka de 

fattigas produktivitet genom att ge dem de redskap som krävs för att de själva ska kunna lyfta 

sig ur nöden (de Vries, 1998, s. 64). Denna slutsats kan tillämpas på ett användande av 

kondom. Flertalet källor har lyft fram hur kondomanvändning skulle minska risken för 

kvinnor att smittas av HIV samt erbjuder dem ett redskap att kontrollera familjestorleken. En 

minskning av fertiliteten hos kvinnor minskar inte enbart storleken på familjer och det ansvar 

som kvinnor har över familjens hushållning, som ett resultat av de patriarkala samhällen som 

flera av dem lever i, utan skulle i förlängningen dessutom öka levnadsstandarden. Tillgång till 

preventivmedel och fertilitetskontroll skulle likaså innebära ökad kontroll och makt för 

kvinnor – makt att bestämma över sin egen kropp. En ökad befolkningstillväxt som blir stabil 
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eller minskar skulle dessutom innebära en större chans till ekonomisk utveckling och färre 

antal fattiga. Ett ökat kondomanvändande skulle samtidigt erbjuda en mindre risk för HIV 

samtidigt som det är ett medel genom vilket familjer kan kontrollera sitt födelseantal vilket 

innebär att cirkeln kan slutas.  
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3. Slutsats 

Syftet med denna analys har varit att beskriva och diskutera hur religion får makt över 

kroppspolitik inom den amerikanska biståndspolitiken och hur detta påverkar kvinnor i Afrika 

söder om Saharas utveckling mot självbestämmande, minskad risk för att smittas av HIV samt 

ut ur fattigdom. Diskussionen visar att kvinnor befinner sig i sämre utgångslägen än män både 

när det gäller fattigdom såväl som risken att smittas av HIV. Materialet visar hur religion 

bidrar till att legitimera könsroller och undergräva kvinnans makt över sin egen kropp samt 

hur kvinnans underställda position, som ett resultat av detta, utsätter henne för större hinder 

för ekonomisk utveckling och skydd mot HIV. Flera författare och samhällsdebattörer har lyft 

fram hur amerikansk politik under president George W. Bush har förändrat strukturen över 

hur religiösa organisationer behandlas vilket främst har märkts då dessa organisationer erhållit 

mer bidrag till biståndsarbete. Detta understryker den vikt som religion har inom det 

amerikanska samhället men framförallt den vikt som president Bush har låtit religionen få för 

hans politik. Relationen mellan religionens makt över kroppspolitiken märks speciellt när det 

gäller preventivmedel och abort vilka inte accepteras av kristna konservativa företrädare – de 

grupper som Bush givit mer bidrag till. Eftersom flertalet samhällen i Afrika söder om Sahara 

är traditionella samhällen samt att tradition är viktigt inom religion, blir tradition således en 

bidragande faktor till att utvecklingen av HIV/AIDS för kvinnor i området ser ut som den gör. 

Hur kyrkan väljer att tolka könsroller utifrån Bibeltexter tillsammans med traditionen kring 

sexuallitet påverkar dessutom amerikansk politik kring bistånd. Implikationerna för detta blir 

att bistånd till preventivmedel och abort, vilka kan erbjuda kvinnor makt över sina egna 

kroppar, ökat skydd mot HIV samt större chans att ta sig ur fattigdom, återtas eller minskas. 

Detta innebär att kyrkan har en viktig roll i ett stoppande av sjukdomen då en förändring av 

dennas värderingar gällande preventivmedel, inte enbart skulle innebära en minskad risk för 

kvinnor att smittas av sjukdomen utan skulle även öka möjligheterna till förbättrad 

levnadsstandard och fattigdomsbekämpning, ökad makt över familjestrukturen och i 

synnerhet makten över den egna kroppen. I förlängningen skulle en sådan förändring innebära 

en positiv utveckling för kvinnor drabbade av fattigdom och/eller HIV/AIDS.  

 

Frågeställningen för denna analys har varit; Hur påverkar kristna normer för könsroller och 

sexualitet det amerikanska biståndet och arbetet med att bekämpa HIV/AIDS-spridningen och 

fattigdom i Afrika söder om Sahara? Min slutsats är att den kristna religionens normer kring 

kön och sexualitet påverkar det amerikanska biståndsarbetet med att bekämpa fattigdom och 
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spridningen av HIV/AIDS i Afrika söder om Sahara. Den kristna tron får makt över dessa 

aspekter, vilket bidrar till att kvinnokroppen blir politisk, genom den makt som religion kan 

legitimera. De religiösa ledarna och de som lobbar för att påverka amerikansk biståndspolitik 

har omsider en viktig roll i spridningen av sjukdomen i Afrika då deras ovilja att uppmuntra 

till ett användande av preventivmedel, främst kondom, gör att medlen för att stoppa 

sjukdomen inte når afrikanska samhällen. Detta får ytterligare konsekvenser för kvinnor då 

dessa inte tillgodoses med självbestämmande, makt över sin egen kropp och familjeplanering, 

vilket ytterligare hindrar fattigdomsbekämpningen. Att kristen etik länge talat om och arbetar 

för en fattigdomsbekämpning gör att en förändring i synen på kvinnokroppen och 

preventivmedel skulle öka möjligheterna för minskad fattigdom eftersom det finns en stark 

koppling mellan HIV/AIDS och fattigdom i Afrika söder om Sahara.  
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4. Sammanfattning  
Denna uppsats har diskuterat hur religion får makt över normer om kvinnokroppen samt över 

den amerikanska biståndspolitiken, vilket gör kroppen politisk. Det har sedan lyfts fram hur 

detta påverkar kvinnors situation i Afrika söder om Sahara när det kommer till HIV/AIDS och 

fattigdom. Genom att fokusera på fem områden försöker analysen besvara frågeställningen; 

Hur påverkar kristna normer för könsroller och sexualitet det amerikanska biståndet och 

arbetet med att bekämpa HIV/AIDS-spridningen och fattigdom i Afrika söder om Sahara? 

Analysens fokus har i relation till HIV/AIDS och fattigdom varit; ”kroppen är politisk”, 

”religion legitimerar makt”, ”amerikanskt bistånd till fattigdomsbekämpning och HIV/AIDS”, 

”The Presidents’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)” samt ”fattigdom ur kristen 

synvinkel och sambandet mellan fattigdom och HIV/AIDS”. Mot bakgrund av teologie doktor 

Erica Appelros framställning, av en värld där religion verkar som en legitimerande 

maktfaktor, för att styra över kvinnor och influera hela samhället, presenteras hur religion 

erhåller makt. Genom att sätta detta i relation till statsvetaren Maud Eduards framställning av 

kvinnokroppen som politisk har denna implikation analyserats på amerikanskt bistånd för att 

söka klarlägga kopplingen mellan bistånd, religion, kön, makt, fattigdom och HIV/AIDS.  

 

Fokus för analysen har varit hur ett begränsande av kvinnans kontroll över sin egen kropp och 

avsaknaden av medel att skydda denna, är relaterat till den koppling som flertalet forskare och 

organisationer lyft fram mellan fattigdom och HIV/AIDS. Fakta har påvisat att det torde vara 

svårt att bekämpa fattigdomen i Afrika söder om Sahara om man inte först adresserar 

HIV/AIDS pandemin. Den kristna trons tidiga fokusering på att vilja bekämpa fattigdom har 

dessutom lyfts fram i relation till detta, för att beskriva hur en förändrad religiös 

genusstratifiering, där mäns makt över kvinnor minskar, skulle kunna förändra biståndsarbetet 

och öka kvinnans självbestämmande likväl som framtidsutsikt. 

 

Genom att se till material presenterat av olika utvecklingsorgan, såväl amerikanska som 

internationella, samt till forskare och samhällsdebattörers framställning av det amerikanska 

biståndet, har fakta presenterats vilken konstaterar att religionens makt över kroppspolitik 

påverkar den amerikanska biståndspolitiken. Kopplingen mellan denna politik och dess 

konsekvens för kvinnors möjlighet att skydda sig från HIV samt att bidra till ekonomisk 

utveckling har även lyfts fram som ett område relevant för analysen. 
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Sammanfattningsvis har analysen lett till en slutsats att den kristna religionens normer kring 

kön och sexualitet spelar roll för det amerikanska biståndsarbetet med att bekämpa fattigdom 

och spridningen av HIV/AIDS i Afrika söder om Sahara. Kristna värderingar får makt över de 

handlingsplaner som påverkar biståndet i förhållande till reproduktivitet, vilket bidrar till att 

kvinnokroppen blir politisk. Avslutningsvis har amerikanska religiösa ledare och politiker en 

viktig roll i spridningen av sjukdomen i Afrika söder om Sahara då deras motvilja att 

uppmuntra till preventivmedel, främst kondom, gör att medlen för att stoppa sjukdomen inte 

når afrikanska samhällen. Det innebär dessutom att kvinnor inte heller tillgodoses med 

självbestämmande, makt över sin egen kropp och makt över familjeplanering, vilket hindrar 

fattigdomsbekämpningen. Att kristen etik länge talat om fattigdomsbekämpning innebär 

slutligen att en förändring i synen på kvinnokroppen och preventivmedel skulle öka 

möjligheterna för minskad fattigdom och ett stoppande av spridningen av HIV då det finns en 

stark koppling mellan HIV/AIDS och fattigdom i Afrika söder om Sahara.  
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