
D et var ett svek mot de
fattiga i Sydafrika,
som Sverige stöttade
genom antiapart-

heidrörelsen.
Så kommenterar Ingrid le

Roux, svensk läkare som arbe-
tar med undernärda barn i
Sydafrika, vapenaffären.

– Antiapartheidrörelsen var
ju en kamp inte bara för fri-
het, utan också för social upp-
rustning.

1996, cirka tre år innan va-
penaffären genomfördes,
konstaterade Sydafrikas rege-
ring att det under överskådlig
framtid inte fanns några kon-
ventionella militära hot mot
landet. Den ämnade därför
prioritera »fattigdomsbe-
kämpning och de socioekono-
miska ojämlikheter som
apartheid skapat«.

Vid samma tid ringde
alarmklockorna för HIV-
smittan. Regeringen i Sydafri-
ka hade hört dem: »Aids kom-
mer att bli ett av de största
hindren mot tillväxt och väl-
stånd«, sa Thabo Mbeki 1995,
då vicepresident. 

Ändå satsade regeringen
1999 runt 30 miljarder rand
(cirka 40 miljarder kronor) på
att förnya försvaret med
svenska Jas Gripen-plan och
andra vapen från England,
Tyskland och Italien. 

Helt fel prioritering i ett
land där över hälften av be-

folkningen lever i fattigdom
och HIV-epidemin explode-
rar, protesterade svenska och
sydafrikanska folkrörelser.
Den sydafrikanska regeringen
svarade att alla i landet vinner
på affären och hänvisade till
de så kallade motköpen. Dessa
innebar att säljarna åtog sig
att investera runt 110 miljar-
der rand (142 miljarder kro-
nor) i Sydafrika fram till 2011.
Enligt regeringen ska motkö-
pen ge 65 000 nya jobb.

Hur det gått med motköpen
och vilken effekt de haft hit-
tills är föremål för debatt.
Klart är att de offentliga per
capita-utgifterna för hälsa föll
från 266 US-dollar 1999 till
206 US-dollar 2002. 

Det är också klart att skill-
naderna mellan fattiga och
rika i Sydafrika fortfarande är
stora. Tidningen The Econo-
mist hävdade nyligen att de
ökar. 

Ett omfattande nationellt
program för gratis bromsme-
diciner antogs 2003. Men det
skedde efter flera års tvekan.
Regeringen pekade bl a på
ekonomiska svårigheter: Sta-
ten saknar »kapacitet och re-
surser«, sa biträdande gene-
ralsekreteraren i ANC 2001.
Hälsoministern har enligt
sydafrikanska tidningsuppgif-
ter också hänvisat till ekono-
min som en begränsning. Och
trots att programmet nu im-
plementerats får omkring

500 000 aidssjuka inte
bromsmediciner. 

Enligt Amnesty motsvarar
kostnaderna för hela vapenaf-
fären behandlingen av fem
miljoner HIV-smittade under
två år.

Den svenska regeringens
roll i affären är delvis omtvis-
tad. Statsminister Göran
Persson har sagt att han hela
tiden varit oerhört försiktig
med att verka för att Sydafrika
skulle köpa flygplanen. Före-
trädare för regeringen har
också hävdat att den så kalla-
de Sydafrikasatsningen 1999
– då svenska artister, rege-
ringsmedlemmar och nä-
ringslivstoppar besökte Syd-
afrika i en manifestation för
ökat ekonomiskt samarbete
länderna emellan – inte hade
något med Gripenaffären att

göra. Bland andra Ekot har
rapporterat om det motsatta.
Och Exportkreditnämndens
kreditgarantier för affären ut-
färdades på regeringens upp-
drag. 

Påverkade vapenaffären rege-
ringens hållning till Sydafri-
kas aidspolitik? En politik
som anklagats för att vara
ovetenskaplig, otydlig och för-
ödande för de smittade. Också
sedan bromsmediciner lanse-
rades har den sydafrikanska
regeringens budskap om me-
dicinerna varit kluvna. Sydaf-
rikas hälsominister har t ex
likställt effekten av dem med
den av näringsrik mat. 

Någon officiell kritik från
Sveriges regering av Sydafri-
kas sätt att hantera HIV-epi-
demin är svår att finna. Utri-
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hiv i södra afrika. När det demokratiska Sydafrika för-
sökte resa sig ur apartheids skugga tornade ett nytt hot
upp sig: HIV. Men de aidssjuka fick inga bromsmediciner,
de fick ett moderniserat försvar. Bland annat 28 Jas Gri-
pen som landets regering köpte av Saab för 13 miljarder
kronor. Affären fick stöd av Sveriges regering.

Vapen istället för mediciner
Kritiker ser samband mellan Gripenaffären och Sveriges låga profil i HIV-frågan

LLääss  mmeerr  om HIV i södra Afrika i
förra numret av Läkartidningen.

Läkar-
tidningen nr 19.

»Ett svek mot de fatti-
ga i Sydafrika«, säger
Ingrid le Roux, svensk
läkare som arbetar
med undernärda barn
i Sydafrika, om va-
penaffären.
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kesdepartementets press-
tjänst söker tillbaka till 2002
men hittar inga uttalanden.
Sverige har satsat mer på dia-
log än offentlig kritik, sam-
manfattar Kaj Persson, äm-
nesråd vid UD.

– Självklart finns ett sam-
band mellan den svenska re-
geringens låga profil i fråga
om Sydafrikas HIV-politik
och vapenaffären, säger Mag-
nus Walan från Diakonia.
Man har helt enkelt inte velat
stöta sig med Sydafrikas rege-
ring. Normalt sett ställer den
svenska regeringen upp vill-
kor för biståndsmottagare för
att de ska föra en sund politik.
Men i det här fallet hänvisar
man hela tiden till att Sydafri-

ka som ett demokratiskt land
måste ha rätt att föra sin egen
politik. Och det är helt klart
att affären stöddes av den
svenska regeringen.

Även inom Läkarförbundet
finns en skepsis. 

– Det finns som jag uppfat-
tar det en dubbelmoral i den
svenska politiken. Att vi legat
lågt i aidsfrågan, samtidigt
som vi använt våra goda för-
bindelser till Sydafrika för att
sälja vapen, säger Anders Ek-
bom, medlem i Läkarförbun-
dets centralstyrelse.  

Sverige var en gång ANCs
största bidragsgivare. Hur ser
svensk biståndspolitik ut
idag? LT stämmer möte med

Ria Schoeman, HIV-råd-
givare vid svenska am-
bassaden i Pretoria, och
Anne Ljung, första am-
bassadsekreterare.

Biståndspolitiken har suc-
cessivt ändrats sedan slutet av
1990-talet, berättar de. Tradi-
tionellt utvecklingsbistånd fa-
sas ut och ersätts med andra
samarbetsformer. Ömsesidig-
het, samfinansiering och
kommersiellt samarbete hör
till de nya nyckelorden. Mel-
lan 2004 och 2007 satsar Sve-
rige 300 miljoner kronor i
Sydafrika för en förstärkning
av demokratin, förbättrade
levnadsvillkor för fattiga och i
kampen mot HIV/aids. 

– Sida och ambassaden en-

gagerade sig tidigt i aidsfrå-
gan. År 2000 anställdes en
HIV-rådgivare, och 2004 gjor-
des HIV till ett prioriterat
område. HIV-frågan är en in-
tegrerad del i alla våra pro-
gram. Vi är också involverade
i projekt som specifikt berör
HIV och aids, och de är un-
dantagna principen om samfi-
nansiering, säger Ria Schoe-
man. 

På listan över organisatio-
ner som mottar stöd ingår två
som är uttalat regeringskritis-
ka, Aids Law Project och Tre-

aktuellt

Fo
to

: S
aa

b 
A

B

Påverkade Jas Gripen-affären regeringens hållning till Sydafrikas aidspolitik? Någon officiell kritik
från Sveriges regering av Sydafrikas sätt att hantera HIV-epidemin är i varje fall svår att finna. Lilla
bilden: Protestmarsch i Kapstaden, arrangerad av organisationen TAC, Treatment Action Campaign.
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atment Action Campaign,
TAC.

– Det väckte en del protes-
ter från Mbeki. Vi talade om
det på ambassaden och agera-
de inte eftersom Sverige inte
har en egen agenda när det
gäller HIV-politiken i landet. 

– Sverige är neutralt i HIV-
frågan, till skillnad från andra
biståndsgivare, exempelvis
EU och Japan, konstaterar
Ria Schoeman. 

Har ambassaden inte tryckt
på för att Sydafrika skulle er-
bjuda smittade bromsmedici-
ner?

– Vi kan inte berätta direkt
för Mbeki vad vi tycker om
HIV-politiken. När vice stats-
minister Bosse Ringholm var
här i november 2005 briefade
vi honom om HIV-politiken.
Men ämnet kom aldrig på
agendan när han talade med
sydafrikanerna. De ville inte,
förklarar Ria Schoeman.

Sveriges ambassadör Anders
Möllander avvisar emellertid
bilden av svensk neutralitet i
HIV-frågan. Möllander hänvi-
sar till samtalen inom ramen

för den binationella kommis-
sionen. 

– Det är en politisk nivå och
vi har berättat vad vi anser, sä-
ger han.

Vi träffas på en restaurang i
Kapstaden. Det är varmt, och
Möllander, som tillträdde am-
bassadörsposten i september
2005, bär hatt som skydd mot
solen.  

Dina medarbetare på am-
bassaden säger att Sveriges
hållning är neutral.

– Det får stå för dem. Men
jag vet inte om det är neutralt
att diskutera frågan när den är
känslig. 

Vad har Sverige sagt inom
den binationella kommissio-
nen?

– Jag kan inga detaljer ef-
tersom det sista mötet var
strax innan jag kom hit. Men
vi har inte stått på några poli-
tiska plattformar och basune-
rat ut att vi har olika uppfatt-
ningar. 

Folkhälsominister Morgan
Johansson var i Sydafrika
2004. Han träffade då sin syd-
afrikanska motpart inom ra-
men för Hälsoforum, en del av

den binationella kommissio-
nen. Hans pressekreterare
återger vad samtalet handlade
om:

– De diskuterade framför
allt de förebyggande insatser-
nas betydelse. Samtalen var
framåtsyftande. Sveriges re-
gering har jobbat med att
stödja det som gått i positiv
riktning, säger Stefan
Sjöqvist.

Åter till ambassadör Möl-
lander.

Vilket moraliskt ansvar har
ett land som Sverige, givet de
historiska banden, att bistå
Sydafrika i HIV-epidemin?

– Jag vet inte om man ska
tala i termer av moraliskt an-
svar, men vi har naturligtvis
ett intresse av att hjälpa till
om här finns ett problem som
man kanske åtgärdar på ett
sätt som vi inte är övertygade
om att man bör göra. Då mås-
te vi reagera, och det har vi
gjort. 

Många anser att det största
problemet för HIV-smittade
och vad gäller utbredningen
av bromsmediciner är den po-
litiska ledningens bristande
vilja. FNs sändebud för aids i
Östeuropa Lars Olof Kallings
skriver om »presidentens och
hälsoministerns systematiska
sabotage av förebyggande
och behandling«. Hur ser du
på det?

– Jag tror att det är gamla
uppgifter. Nu satsar man de

facto på att leverera medicin
och på att få ut budskapet. Det
man möjligen fortfarande kan
undra över är varför man inte
verbalt mer markerat vikten
av problemet och förebyggan-
de kampanjer. Men det finns
en politisk vilja och politiska
resultat numera när det gäller
att leverera behandling och
att finansiera den. 

Är det inte ett problem att
hälsoministern fortfarande
saluför vitlök och annat som
ett sätt att bekämpa HIV?

– Det är brist på ledarskap i
en väldigt viktig fråga. Det har
regeringen fått kritik för från
många håll. 

Vi kommer in på Jas Gri-
pen-affären. Den genomför-
des i en situation då ett natio-
nellt program för bromsmedi-
ciner inte existerade – den
sydafrikanska regeringen an-
gav bland annat resursbrist
som ett av skälen. 

– Det är fel att Sydafrika
inte hade råd till HIV-pro-
grammet. Det är fel att affären
tagit pengar från detta. Sydaf-
rika har ännu inte betalat ef-
tersom de inte fått sina leve-
ranser. Och nu när man be-
stämt sig för HIV-program-
met finansierar man det ock-
så.  

Men om pengar inte var nå-
got problem, varför drev då
Sydafrika frågan om att pres-
sa priserna för bromsmedici-
ner i slutet av 1990-talet?
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När vice statsminister Bosse Ringholm var här i november 2005 brie-
fade vi honom om HIV-politiken. Men ämnet kom aldrig på agendan
när han talade med sydafrikanerna, berättar Ria Schoeman, HIV-råd-
givare vid svenska ambassaden i Pretoria (till höger). Till vänster
Anne Ljung, första ambassadsekreterare.

Sveriges ambassadör Anders Möllander avvisar bilden om svensk
neutralitet i HIV-frågan.
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– Jag tror man drev frågan
som en utvecklingsekonomi,
på alla u-länders vägnar. Jag
har aldrig hört att landet på
grund av resursbrist inte sat-
sat på aids. 

Anders Möllander menar
heller inte att vapenaffären
inskränkt den sydafrikanska
regeringens möjligheter att
räta upp landets sociala pro-
blem.

– Pengarna är inte proble-
met, säger han och hänvisar
till de insatser regeringen
gjort, bland annat att bygga
nya hus åt de fattiga, införa
gratis skolgång, barnbidrag
och så vidare.

– Jag tror absolut att Jas-af-
fären genom motköpen gag-
nar den sydafrikanska ekono-
min. En ledare för ANC sa till
mig häromdagen att de går
bra. 

Andra som LT talar med tror
däremot inte att motköpen
får någon positiv effekt. 

– Motköp är ökända för att
inte infrias och för att kor-
rumpera. I vilken butik kan

du köpa något för 30 kronor
och få 100 kronor tillbaka?
Om det verkligen handlar om
bärkraftiga investeringar bör
de stå för sig själva, säger Ter-
ry Crawford-Browne, sydafri-
kansk ekonom och en av dem
som lett oppositionen mot va-
penaffären. 

En ANC-medlem är dömd
för bedrägeri i förbindelse
med affären, andra är åtalade.

Andrew Feinstein, ekonom,
före detta parlamentsledamot
i Sydafrika för ANC och med-
lem av parlamentets speciella
kommitté för offentliga utgif-
ter, är också kritisk. Inte
minst mot proceduren i upp-
handlingen.

– Varför valdes Jas Gripen
trots att flygvapnet föredrog
ett italienskt plan? frågar han. 

Andrew Feinstein kallar
den parlamentariska utred-
ning som gjordes angående
proceduren och misstänkta
mutor för en fars från början
till slut. Presidenten begrän-
sade dess möjligheter att ar-
beta, och i den slutliga rap-
porten togs mycket av kriti-

ken som fanns med i tidigare
utkast bort, bland annat upp-
giften om att flygvapnet först
inte önskade Jas Gripen, för-
klarar Andrew Feinstein. Där-
för lämnade han parlamentet.
Just nu skriver han en bok om
vapenaffären, ANC och aids-
politiken. 

– Motköpen var en dimridå
för att få igenom affären, och
jag tror inte de kommer att
förverkligas. Eftersom rege-
ringen hävdade att man inte
hade pengar till ett HIV-pro-
gram var det ologiskt att man
samtidigt bestämde att köpa
nya vapen, säger han.

– Hur som helst är det up-
penbart att regeringen hade
haft mer resurser till andra
uppgifter om man avstått från
vapenaffären. HIV handlar
inte bara om bromsmedici-
ner, det är en sjukdom med
sociala dimensioner. Därför
hade HIV-situationen kunnat
vara en annan idag utan va-
penaffären.

Tillägg: Efter intervjun med
ambassadör Anders Möllan-
der kontaktas LT av ambassa-
den. Pereric Högberg, poli-
tiskt sakkunnig, upplyser att
»Sveriges hållning hela tiden
varit skarp«. Han hänvisar
bland annat till förre utrikes-
ministern Anna Lindh, som
under samtal med sin sydafri-
kanska motpart kommit över-
ens om att de två var oeniga
om HIV-politiken. Ambassa-
den anser vidare att LT miss-
förstått uppgifterna från bi-
ståndshandläggarna om att
Sverige är neutralt i HIV-frå-
gan.

Text: Björn Ramel
Foto: Torbjörn Selander

aktuellt Tidig abort vanligare
52 procent av aborterna görs nu
före vecka åtta. För andra året i
rad är andelen tidiga aborter
högre än andelen aborter efter
vecka åtta, uppger Socialstyrel-
sen. Antalet aborter var nästan
35 000 under förra året, vilket är
ungefär lika många som året in-
nan. Sedan aborträtten infördes
1975 har antalet aborter varierat
från år till år mellan 30 000 och
38 000. 

Flest aborter görs i ålders-
gruppen 20–24 år, följt av ton-
årsgruppen och därefter grup-
pen 25–29 år. Antalet tonårs-
aborter har minskat något på
senare år, men det finns stora
regionala skillnader.

Vem gör vad 
vid zoonoser?
Två nya dokument om olika myn-
digheters uppgifter och deras
samverkan vid utbrott av zoono-
ser finns nu publicerade på 
Socialstyrelsens webbplats
‹http://www.socialstyrelsen.se›.
Det ena är »Strategi för myndig-
hetssamverkan vid utbrott av
zoonotisk sjukdom« och det
andra »Nationell plan för myn-
dighetssamverkan vid utbrott av
fågelinfluensa«. De myndighe-
ter som berörs i första hand är
Smittskyddsinstitutet, Social-
styrelsen, Sveriges veterinärme-
dicinska anstalt, Jordbruksver-
ket, Livsmedelsverket och Ar-
betsmiljöverket. 

Läs mer om zoonoser och
myndighetssamverkan i Läkar-
tidningen nr 15–16/2006. 

Två nya namn 
i CS föreslås
Lars Nevander och Anna Rask-
Andersen föreslås av valbered-
ningen till nya ledamöter i Lä-
karförbundets centralstyrelse.
Anna Rask-Andersen är docent
och överläkare vid Arbets- och
miljömedicin vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala och bland
annat ordförande i Sjukhuslä-
karföreningen i Uppsala. 

Lars Nevander är överläkare i
barn- och ungdomspsykiatri i
Lund och bland annat ledamot i
Sjukhusläkarföreningens styrel-
se.

Båda föreslås av en enhällig
valberedning inför fullmäktige-
mötet i Lund 1–2 juni.

Valberedningens övriga för-
slag är omval av Eva Nilsson Bå-
genholm som ordförande, om-
val av Benny Ståhlberg som 
andre vice ordförande samt om-
val av följande övriga CS-leda-
möter: Thomas Flodin, Anne-
Marie Pernulf, Charlotta
Sävblom och Gunnar Welander. 

Serien om HIV i södra
Afrika fortsätter

I nästa nummer: 
Botswana  
– ett positivt exempel

hiv i södra afrika

Ekonomen Terry Crawford-Browne, en av dem som lett
oppositionen mot vapenaffären, med ett ex av den par-
lamentariska utredningen om affären. I slutversionen
togs uppgiften om att flygvapnet först inte önskade Jas
Gripen bort, berättar en annan ekonom, f d parla-
mentsledamoten Andrew Feinstein. 

»Varför valdes Jas Gripen trots
att flygvapnet föredrog ett ita-
lienskt plan?«


