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Indledning

Denne bog handler om stigmatisering af HIV-smittede afrikanere i Danmark set i et
dobbelt perspektiv. Dels beskriver den på grundlag af interviews med HIV-smittede
afrikanere en række erfaringer med at leve med sygdommen, og dels beskriver den
opfattelser af AIDS og Afrika – henholdsvis AIDS og afrikanere – i Danmark.
Bogen er en fremstilling af resultaterne af et forskningsprojekt med arbejdstitlen
Stigmatiseringserfaringer: En antropologisk undersøgelse af stigmatisering af
HIV-smittede udlændinge i Danmark.
Baggrunden for undersøgelsen er konkret og skal henføres til min ansættelse som
brugergruppekonsulent for HIV-smittede ved en infektionsmedicinsk afdeling. Det var
en meget bredt defineret ansættelse, hvis overordnede mål var at forbedre forholdet
mellem personale og HIV-smittede brugere ved afdelingen, og i den forbindelse forestå
etableringen af en brugergruppe, som skulle fungere som et dialogisk møde, hvor
brugere og personale kunne diskutere principielle eller konkrete spørgsmål uafhængigt
af den enkeltes indlæggelse (Seeberg, 1994b). I forbindelse med dette arbejde fik jeg
hurtigt et indtryk af, at den relativt store gruppe af HIV-smittede afrikanske kvinder, som
var i ambulant behandling, blev opfattet som et særligt problem. Det var imidlertid uklart
for mig, hvorfor det var tilfældet, ligesom det var uklart for mig, hvad man så gjorde ved
det. Personalet gav hyppigt udtryk for frustrationer overfor ‘de sorte piger’, når vi
snakkede sammen i kaffepauser eller i andre uformelle sammenhænge. Det var
karakteristisk, at personalet beskrev sine problemer med de HIV-smittede afrikanske
kvinder som ‘kultur’-problemer. Derudover var det tydeligt, at personalet selv følte, de
havde svært ved at give disse patienter den behandling, de gerne ville, og at der
tilsyneladende heller ikke var andre instanser, som støttede kvinderne. På den
baggrund etablerede jeg et uformelt samarbejde med psykolog Ragnar Gunnarsson,
som blandt andet gav mulighed for at inddrage HIV-smittede afrikanske kvinders
synspunkter allerede i forberedelsesfasen til denne undersøgelse.
Når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at jeg på den måde lidt tilfældigt blev opmærksom på
en problemstilling, som jeg fandt særdeles vigtig at undersøge nærmere, samtidigt med,
at jeg i kraft af min antropologiske baggrund mente, jeg havde mulighed for det efter
udløbet af min ansættelse som brugergruppekonsulent. Men min antropologiske
baggrund forblev heller ikke upåvirket af det tætte samarbejde med HIV-smittede i
brugergruppen. Det er uden tvivl en væsentlig sandhed, at AIDS-epidemien i kraft af
HIV-smittedes særlige indsats har ændret eller medvirket til at ændre forhold i
sundhedssektoren, hvilket i sig selv oprettelsen af en brugergruppe ved en
hospitalsafdeling er et af mange vidnesbyrd om. Men også antropologen, der arbejder
og samarbejder med HIV-smittede, ændrer opfattelse af sig selv og sit fag. Langsomt
bliver man delagtiggjort i de lidelser, sygdommen medfører; i den angst, den giver
anledning til; i behandlingens successer og fiaskoer; og i omverdenens reaktioner og
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opfattelser, uanset om de er støttende og forstående eller fordømmende og angstfyldte.
Omverdenens reaktioner møder også antropologen, som da en bankassistent spurgte
mig, hvad jeg lavede, og svaret blev mødt med et spontant ‘At du tør! Du er sandelig
modig!’
Måske var sådanne oplevelser med til, at jeg valgte at fokusere på betydningen af
stigmatisering for HIV-smittede udlændinge. HIV/AIDS har fra starten af epidemien vist
sig som en stigmatiseret sygdom, hvor udstødelse og social fornedrelse ledsagede
infektionens fysiske nedbrydning af kroppen. Men den blev også på forhånd defineret
som en stigmatiseret sygdom. I denne undersøgelse satte jeg mig for at sætte parentes
om stigmatisering som et fænomen, man tog for givet ved sygdommen, og som man
derfor ikke behøvede at beskæftige sig med. Jeg ville undersøge, hvad stigmatisering
betød for HIV-smittede udlændinge i Danmark: Hvilke konkrete stigmatiseringserfaringer ville jeg finde, og hvilke sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold
udsprang de af?
Disse overvejelser gjorde jeg mig i efteråret 1993. På det tidspunkt var der ikke meget
opmærksomhed i medierne om HIV-smittede udlændinge i Danmark. Undtagelsen var
den medieomtale, den såkaldte ‘haitianersag’ gav anledning til. En herboende haitiansk
mand var tiltalt og dømt ved Københavns Byret og Østre Landsret efter §252 for på
‘hensynsløs måde’ at have voldt ‘nærliggende fare for nogens liv eller førlighed’ fordi
han havde haft seksuel omgang med 23 kvinder uden brug af kondom, skønt han var
testet HIV-positiv. Selvom ingen af de 23 var smittet, blev haitianeren udråbt til ‘AIDSdræberen’ på forsiden af Ekstra Bladet. Sagen havde en række aspekter, som alle
kunne tjene til at forstærke eksisterende fordomme: Her var en HIV-smittet udlænding,
som hensynsløst forførte og ‘udnyttede’ unge danske kvinder, hvoraf to var mindreårige.
Men måske var historien næsten for god. Der var ingen, som kunne forsvare, hvad han
havde gjort. Selvom der sikkert var mange, som fandt sensationspressens dækning
ubehagelig, var der ikke tvivl om hans hensynsløshed overfor de kvinder, han havde
været i seng med. End ikke hans forsvarer i den senere ankesag i Højesteret forsvarede
hans handlinger eller hævdede, han ikke havde gjort sig skyldig i det, han var anklaget
for (Skovmand, 1994). Derfor havde de fleste vel også regnet med, at Højesteret ville
stadfæste dommen over ham. Men Højesteret gav forsvarer Bent Unmack Larsen ret
i, at der ikke var juridisk belæg for at dømme ham efter §252. Det skete 14 dage efter,
jeg d. 1.4.1994 havde afsluttet arbejdet som brugergruppekonsulent og var startet på
undersøgelsen af stigmatiseringerfaringer hos HIV-smittede udlændinge. Jeg var derfor
særligt opmærksom på, i hvilket omfang denne sag ville føre til specifikke tiltag rettet
mod HIV-smittede udlændinge. Det skete imidlertid ikke. Det var faktisk påfaldende, i
hvor høj grad ‘haitianersagen’ på trods af dette navn førte til en generel diskussion af
HIV-smittedes ansvar for ikke at smitte andre, snarere end til en heksejagt på
udenlandske smittede. Det kan blandt andet skyldes, at der sideløbende med denne
sag fandt en anden sag sted, hvor en 35-årig kvinde ved Byretten i Grenaa på et meget
tvivlsomt grundlag var blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for ubeskyttet
samleje med én mand ved en enkelt lejlighed. Denne sag var med til at flytte
opmærksomheden over på det principielle spørgsmål, om ansvar for at forhindre
smittespredning alene påhviler den smittede. Især fordi sagen fra Grenaa var dårligt
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belyst, og fordi påstand stod mod påstand, blev den blandt mange med rette opfattet
som mere principiel end Højesteretssagen, som imidlertid i praksis var den principielle
sag, fordi den var nået til Højesteret.
Frifindelsen i Højestreret gav anledning til en intens aktivitet i medier, i HIVorganisationer og blandt politikere, en aktivitet, som mundede ud i den meget hastige
vedtagelse umiddelbart før Folketingets sommerferie i 1994 af en tilføjelse til
Straffelovens §252, hvorefter det hensynsløst at udsætte nogen for livstruende og
uhelbredelig sygdom gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder,
straffes med indtil fire års fængsel.
Men havde sagen ikke umiddelbart ført til en sammenkædning af AIDS med haitianere,
havde den skærpet tonen i AIDS-debatten i Danmark og havde også bidraget til at
forstærke en eksisterende polarisering i debatten mellem fortalerne for henholdsvis ‘den
bløde linie’, svarende til den eksisterende danske AIDS-politik baseret på frivillighed og
anonymitet, og ‘den hårde linie’, som blandt andet med henvisning til Sverige ønskede
en nedtoning af de smittedes rettigheder og indførelse af flere kontrolforantaltninger,
herunder registrering af alle HIV-smittede. Dette spørgsmål skal jeg vende tilbage til
siden hen. Her vil jeg blot notere, at et led i denne polariserede debat også var en kritik
af Sundhedsstyrelsens linie for at ‘heteroseksualisere’ sygdommen. Kritikerne mente,
at Sundhedsstyrelsen havde brugt for mange penge på at definere AIDS som alles
problem og på at opfordre til kondombrug for alle i stedet for at advare mod
‘risikogrupperne’, en kritik, som blandt andet blev fremført i et program om AIDS i
udsendelsesrækken ‘Punkt 1' på Danmarks Radio i efteråret 1995.
Som led i denne lokalt danske tilbagevenden til at opfatte HIV som en sygdom
afgrænset til risikogrupper snarere end som en sygdom knyttet til risikoadfærd har der
i det tidsrum, hvor jeg har udført undersøgelsen, været en stigende opmærksomhed om
HIV-smittede udlændinge. Jeg skal vende tilbage til de diskussioner om blandt andet
tvangstestning af ‘udvalgte grupper’, som har præget denne debat. Her skal jeg blot
konstatere, at også denne diskussion er blevet defineret i forhold til den overordnede
kritik af den danske ‘bløde linie’, hvor overholdelsen af (HIV-smittedes)
menneskerettigheder er blevet opfattet som uforeneligt med bekæmpelsen af
smittespredningen. Med denne bog er det blandt andet min hensigt at argumentere
imod denne efter min mening falske modstilling. Såvel overholdelse af
menneskerettighederne som begrænsningen af epidemien er vigtige mål, og det er
afgørende af indse, at de ikke strider imod hinanden. I en situation som den
nuværende, hvor de store kondomkampagner måske har mistet lidt af pusten, er det
vigtigt at forstå, at den bedste begrænsning af smitten opnås ved at give de smittede
en bedre behandling, herunder især rådgivning og psykosocial støtte til at genvinde
fodfæstet i en akut krise. Selvom denne prioritering kan forekomme så indlysende, er
den for mange vanskelig at få øje på, fordi risikogruppeterminologien definerer de
smittede som afgrænsede grupper af (smitte)farlige. I den forbindelse er det vigtigt at
forstå, at risikogrupperne afspejler sociale forhold i verden snarere end simpel
overhyppighed af smittede. Derfor er det langt mere sandsynligt, at ‘ugandere’ bliver
udpeget som risikogruppe end eksempelvis ‘danske mænd, der har været sexturister
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i Bangkok’. Det er mere praktisk at tvangsteste somaliske flygtninge i asylcentre (man
ved jo, hvor man har dem) end at tvangsteste mandlige passagerer på alle ruter fra
Thailand, skønt man kunne opstille en plausibel hypotese om, at de spillede en større
rolle for smittespredningen end somalierne. Men risikogrupperne har det med at falde
sammen med grupper, der i forvejen er marginaliserede i samfundet. Måske skyldes
det, at de i forvejen let kan opfattes som grupper. Måske skyldes det også, at
kategoriseringen som risikogruppe er en handling, som er tæt knyttet til
magtrelationerne i et samfund. Der er nogle, som har magt til at klassificere andre, og
som kan sætte magt bag kategoriseringerne, så dét at blive henregnet til en kategori
får konsekvenser for den enkelte. I forlængelse heraf er det måske forståeligt, at der
også blandt organisationer og foreninger for indvandrere og flygtninge har været stor
tilbageholdenhed i forhold til HIV/AIDS. Man har været bange for som gruppe at blive
stemplet som smittebærere og derved bidrage til racistiske fordomme. Det har ført til,
at AIDS-diskussionen blandt de etniske minoriteter i en årrække generelt er blevet
fortrængt eller undertrykt. På den baggrund er det glædeligt, at der er spæde initiativer
igang blandt indvandrere og flygtninge, som sætter sygdommen til diskussion, og som
forstår, at der er en sammenhæng mellem marginaliseringen af de etniske minoriteter
og fortrængningen af sygdommen og af de syges behov.
‘HIV-smittede udlændinge’ er ikke en simpel og entydig kategori, ligesom hverken ‘HIVsmittede’ eller ‘udlændinge’ er det. Der er mange og modstridende interesser forbundet
med bestræbelsen på at give kategorierne et bestemt indhold og derved legitimere
bestemte typer af handlinger – og omvendt, at handle på bestemte måder, som smitter
af på kategoriernes betydningsindhold. Denne undersøgelse viser, hvor vigtigt det er
at fokusere på vores egne kategoriseringer og opfattelser af – i dette tilfælde –
udlændinge, før vi begynder at lede efter deres ‘iboende’ kultur. Men jeg skriver ikke
udelukkende om danskeres opfattelser af dem og af AIDS og Afrika. Jeg forsøger også
at videregive nogle vigtige erfaringer, som HIV-smittede udlændinge har gjort sig i
Danmark både som udlændinge og som HIV-smittede. Nogle gange er disse erfaringer
mere knyttet til det ene af disse forhold, andre gange udspringer erfaringerne af begge
forholds sameksistens. I mine beskrivelser har jeg gjort flittigt brug af citater. Det har
været min måde at forsøge at lade mennesker, som ellers mest er henvist til tavshed
om deres problemer, få ordet. Samtidigt har jeg som udefrakommende antropolog
forsøgt at se disse erfaringer i en bredere kontekst, en kontekst som informanterne tit
var bevidste om og selv pegede på.
I forlængelse heraf er det måske nyttigt at komme med en bemærkning om valget af
termen ‘udlændinge’ i denne undersøgelse. Med udlænding mener jeg en person, som
er født i udlandet og som ikke har dansk statsborgerskab. Nogle vil måske undre sig
over, hvorfor jeg næsten ikke anvender begrebet ‘etniske minoriteter’, men det begreb
dækker også over eksempelvis såkaldte ‘andengenerations-indvandrere’; de er ikke
med i min undersøgelse. Udlændinge er imidlertid heller ikke præcist, for det dækker
også et stort antal turister, så lad mig slå fast, at jeg her bruger begrebet udlændinge
som samlebetegnelse for førstegenerations indvandrere og flygtninge. Da det imidlertid
er HIV-smittede fra tre afrikanske lande, optræder betegnelsen ‘afrikanere’ måske oftere
i teksten end ‘udlændinge’. Det er et lidt problematisk valg, fordi stereotypiseringen af
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‘Afrika’ og af ‘afrikanere’ er så udtalt og så lidet berigende. Forud for mine interviews
var jeg ikke til sinds at anvende betegnelsen, fordi den ikke mindst i medierne ofte bliver
brugt entydigt negativt. Men mine interviews gjorde mig selvfølgelig opmærksom på, at
afrikanere selv anvender termen og ofte (skønt ikke altid) tillægger den en anderledes
positiv betydning. Det er ikke termen, der adskiller afrikanere og vesterlændinge, men
dens indhold. Almindeligvis, når jeg har villet generalisere på grundlag af mit materiale,
har jeg derfor anvendt termen afrikanere’ – typisk i sammenhænge, hvor mine
informanter (uanset nationalitet) selv bruger den. Hvor jeg har villet fremhæve forhold,
som var specifikke for den enkelte nationalitet, har jeg anvendt landets navn.

Metode
Eftersom fordelingen på nationer af HIV-smittede udlændinge i Danmark i høj grad
afspejler den globale epidemis fordeling på lande og verdensdele, hvor Afrika er særligt
hårdt ramt, blev ‘udlændinge’ i sammenhængen defineret som afrikanere fra tre
specifikke østafrikanske lande. Og fordi dataindsamlingen er foregået i Jylland med
udgangspunkt i et AIDS-ambulatorium, hvor der var en overvægt af kvinder blandt
smittede fra disse lande, er det i overvejende grad HIV-smittede østafrikanske kvinder,
som er blevet interviewet til denne undersøgelse.
Del I bygger primært på interviews med 9 HIV-smittede udlændinge fra henholdsvis
Somalia, Uganda og Zambia, som alle bor i Jylland. 9 informanter i en undersøgelse er
måske ikke mange, og det skal ingen hemmelighed være, at jeg gerne have inddraget
flere. Der er mange årsager til, at det ikke lod sig gøre. Mit udgangspunkt for at spørge
de pågældende kunne kun være et AIDS-ambulatorium, eftersom det er det eneste
sted, hvor man med rimelighed kan antage, at alle patienter og altså også de
udenlandske, er HIV-smittede.1 Men hvis man har det godt, kan der gå halve år imellem
konsultationerne i ambulatoriet. Der var mange af ambulatoriets afrikanske HIVpatienter, som jeg aldrig så i den 9 måneders periode, hvor jeg ventede og ventede i
ambulatoriet. Der var også en del, som blot ikke ønskede at medvirke. Når alt kommer
til alt, er det sin sag at deltage i timelange interviews med en fremmed forsker, som
spørger til pinefulde og intime aspekter i ens liv. Nogle ønskede ikke at deltage, fordi
de ikke kunne se nytteværdien af undersøgelsen i forhold til sig selv – en indvending,
jeg ikke havde noget svar på. Men også sygdommen selv satte sine begrænsninger.
Kun et par måneder henne i undersøgelsen døde den første af informanterne af AIDS.
Selvom hun var døende og havde svært ved at tale, tror jeg, hun satte pris på vores
samtaler, som nogle gange blev interviews, andre gange var sygebesøg.
Af de 9 informanter var de 8 kvinder. Dette ti lsyneladende skæve kønsforhold afspejler
kønsfordelingen for udenlandske HIV-smittede patienter i ambulatoriet (jvf. Kapitel 8).
De 2 var fra Somalia, 3 var fra Zambia og 4 fra Uganda. Der blev gennemført 22
interviews med dem, svingende fra 45 minutter til 4 timer. En del interviews blev
gennemført på hospitalet, og en del blev gennemført hjemme hos folk selv, afhængigt

1 På grund af denne patientkontakt i AIDS-ambulatori et har jeg søgt og fået godkendelse af proj ektet
fra Videnskabsetisk Komité for Århus Amt.
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af den enkeltes præference.
At der er tale om en kvalitativ undersøgelse indebærer, at jeg leder efter
generaliserbarhed snarere end repræsentativitet. Statistikken generaliserer på grundlag
af en antagelse om, at datamaterialet er repræsentativt for den generelle population.
Resultaterne af kvantitative undersøgelser har ofte en begrænset levetid, og de skal
konstant bekræftes eller afvises af nye undersøgelser af det samme. Kvalitative
undersøgelser som denne har en anden robusthed, fordi de erfaringer, som beskrives,
består, uanset hvad der i øvrigt sker: De er erfaret, og det resultat er i sig selv holdbart.
Kvalitative studier baserer videre generaliseringer på et forhold mellem udsagn og
kontekst. Kontekst er et åbent begreb, der rummer alt det, der så at sige er udenom
‘teksten’, eller i dette tilfælde, som indrammer den enkelte HIV-smittede udlændings
erfaringer. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes erfaringer kan man se
sammenhænge mellem forhold, der tilsammen styrer personens liv i en bestemt retning.
Når man ser sådanne sammenhænge gå igen i de forskellige beretninger, får man et
fingerpeg om, at der ikke er tale om individuelle tilfældigheder, men at der kan være tale
om strukturelle sammenhænge, der gælder for alle eller mange HIV-smittede
udlændinge. Ofte er der tale om sammenhænge, som rent objektivt faktisk gælder
eksempelvis alle udlændinge i Danmark, såsom Udlændingeloven. Der kan også være
typer af kontekst, som mange andre studier har peget på er vidt udbredte, for eksempel
diskrimination på arbejdsmarkedet. Der kan være helt andre typer af kontekst, som
hænger sammen med HIV-smitten: Alle deltagere i undersøgelsen har kontakt med den
pågældende hospitalsafdeling, alle har fået foretaget en HIV-test, og alle lider af en
seksuelt smitsom og dødelig sygdom, som har radikale konsekvenser for deres
livsførelse.
Analysen af mediernes beskrivelser af HIV/AIDS (Kapitel 7) er derimod overvejende
kvantitativ. Den baserer sig på en gennemgang af 579 artikler om sygdommen, som
tegner et tekstligt AIDS-landskab. Hver artikel er afsøgt for, om en række nøgletermer
vedrørende HIV/AIDS optræder eller ej. Jeg har bestemt, hvad der er nøgletermer ud
fra mit arbejde med HIV og AIDS, men listen er blevet modificeret i løbet af
gennemgangen af artiklerne, således at den er blevet tilpasset den tekstlige virkelighed,
der viste sig undervejs. Listen kom på denne måde til at omfatte 68 nøgletermer (jvf.
appendiks 1). Min hensigt med at optælle, i hvor mange artikler disse ord optræder, er
at opnå en beskrivelse af, hvad der er på tale i AIDS-landskabet, og med hvilken
dominans det emne, ordet beskriver, optræder. Om en forfatter argumenterer for eller
imod eksempelvis registrering af HIV-testede, afsløres ikke af denne optælling, kun med
hvilken vægt registrering som sådan er et emne i beskrivelsen af HIV/AIDS i Danmark.
Interviewgrundlaget for de HIV-smittede afrikanere i denne undersøgelse bestod som
nævnt af interviews med 9 smittede. Interviewgrundlaget for beskrivelsen af opfattelser
af afrikanske HIV-smittede i AIDS-ambulatoriet (Kapitel 8) bygger ligeledes på
kvalitative interviews med 9 informanter, 4 læger og 5 sygeplejersker. På
interviewtidspunktet udgjorde de en ganske stor del af det sundhedspersonale, som de
smittede kunne komme i kontakt med i ambulatoriet foruden laboranter og sekretærer.
Et hovedelement i interviewene bestod i at præsentere informanterne for en række af
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de nøgletermer, som var blevet afsøgt i medierne (jvf. Kapitel 7). Informanterne blev
bedt om at kommentere disse nøgletermer i lyset af deres personlige erfaringer med
behandling af HIV-smittede udlændinge i ambulatoriet. Hensigten med denne
fremgangsmåde var at undersøge, om der var et gennemslag fra mediernes
beskrivelser af HIV/AIDS i Afrika hos de, der så at sige forvalter og formidler viden om
sygdommen til HIV-smittede udlændinge i praksis.
Størstedelen af bogen en fremlæggelse og diskussion af resultaterne af disse tre
dataindsamlinger, hvilket måske er med til at give den en kaleidoskopisk karakter, hvor
kategorien ‘HIV-smittede udlændinge’ belyses fra en række forskellige vinkler, nogle
tilnærmelsesvist indefra, nogle på stor afstand.

Bogens opbygning
Bogen forfølger to spor, henholdsvis stigmatiseringserfaringer og AIDS-beskrivelser. De
må ses som sideordnede, men de må jo nødvendigvis læses i rækkefølge.
Del I beskæftiger sig overvejende med erfaringer med HIV/AIDS og stigmatisering
blandt HIV-smittede afrikanere i Danmark. I Kapitel 1: Tre Rejseberetninger beskriver
henholdsvis Mary fra Zambia, Fatima fra Somalia og Susan fra Uganda i sammenhæng
baggrunden for deres rejse til Danmark og for ønsket om bo her. På den baggrund
beskrives også, hvordan de fik at vide, de var HIV-smittede, og hvilke konsekvenser
sygdommen har haft for dem. I resten af bogen udfoldes de temaer og emner, som her
præsenteres i den kontekst, den enkeltes liv udgør. Kapitel 2 giver en teoretisk ramme
for at forstå stigmatisering. Her lægger jeg vægt på – snarere end at beskrive
stigmatisering generelt – at beskrive stigmatisering med udgangspunkt i HIV/AIDS som
et specifikt sygdomskompleks. Her etableres for det første en skelnen mellem den
anonyme stigmatisering, der er knyttet til risikogruppebegrebet, og den personlige
stigmatisering, som finder sted i socialt samvær mellem smittede og ikke-smittede. For
det andet etableres en skelnen mellem stigmatisering af HIV som forskellig fra
stigmatisering af AIDS, eller, mere præcist, en skelnen mellem HIV-smittede
henholdsvis uden og med synlige symptomer og følgesygdomme. Sygdommens
synlighed er afgørende for, om man har mulighed for at holde det for sig selv, at man
er smittet.
Dette tema forfølges i Kapitel 3 om informationskontrol. Her fremlægges erfaringer med
henholdsvis at skjule sin sygdom (hvilket er det almindeligste) eller at fortælle åbent om
den til sin omgangskreds. Ligeledes diskuteres informationskontrol i forhold til HIVtesten og i forhold til hospitalssystemet som sådan. Kapitlet munder ud i en figur, som
illustrerer de faktiske valg, hvad angår informationskontrol blandt de HIV-smittede, der
deltog i undersøgelsen.
Kapitel 4 handler om netværk. Det almindelige råd om, at det er godt at inddrage sit
netværk i det forhold, at man er smittet med en dødelig, smitsom sygdom, så man kan
hente støtte dér, beror på, at man faktisk har et støttende netværk i forvejen. Derfor er
det vigtigt at fokusere på det sociale netværk, der eksisterer for HIV-smittede
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udlændinge. Men dette fokus kan ikke være generelt; det er ikke relevant at opfatte
‘udlændinge’ som en gruppe, der udgør hinandens netværk. Det er nødvendigt for den
enkelte at overveje karakteren af sit sociale netværk, før man tager stilling til, om man
skal foretrække informationskontrol eller åbenhed, og, per implikation, om man tror på
støtte udenfor behandlingssystemet. Kapitlet beskriver, hvorledes der selv i en så lille
gruppe fra tre lande er afgørende forskelle, hvad angår mulighederne for at falde tilbage
på et støttende netværk. Men generelt peger kapitlet på, at det kun er muligt i meget
begrænset omfang i øjeblikket, og at stigmatiseringen af HIV/AIDS har som konsekvens,
at løftet om støtte hele tiden skal afvejes imod risikoen for udstødelse.
I Kapitel 5 beskrives erfaringerne med som HIV-smittet afrikaner at leve sammen med
en ikke-smittet dansk ægtefælle. Her er stigmatiseringens paradoks om støtte vs.
udstødelse endnu større, skønt det er anderledes derved, at stigmatisering ikke er
forbundet med informationskontrol. I alle tilfælde var partneren involveret i HIV-testen
og fik kendskab til smitten på samme tidspunkt som den smittede. Kapitlet gennemgår
erfaringer med HIV-smitte i blandede dansk-afrikanske ægteskaber, hvad angår
barnløshed, seksualitet og økonomiske forhold.
Del II handler om beskrivelser og kategoriseringer af AIDS og Afrika samt deres effekt
i form af handlinger eller mangel på samme. I Kapitel 6 beskrives statistikkens opkomst
som måske den vidensform, der har fået størst betydning for vores opfattelse af det
samfund, vi lever i. Statistik spiller en hovedrolle for beslutningstagning i det moderne
samfund på alle niveauer i beslutningsprocessen. Statistik er blevet en selvfølgelig del
af beslutningsprocessen, men spiller også en helt central rolle i epidemiologien og
dermed i vores forståelse af AIDS-epidemien, hvorfor jeg med en skitse af statistikkens
udvikling har ønsket at perspektivere denne vidensform. På det grundlag beskriver jeg,
hvorledes risikogruppen fra starten af AIDS-epidemien har været en afgørende faktor
i beskrivelsen af HIV/AIDS. Især er det vigtigt at understrege den kulturelle eller
subkulturelle karakter, de forskellige risikogrupper er blevet tilllagt, og som har skullet
redegøre for risikogruppernes særlige iboende disposition for at blive smittet med
sygdommen. Kapitlet beskriver, hvordan denne kulturalisering også har kendetegnet
opfattelsen af HIV/AIDS i Afrika.
Kapitel 7 er en bestræbelse på at vise, at sammenblandingen af risikogrupper og kultur
også i de danske medier har sat dagsordenen for, hvordan vi opfatter AIDS i Afrika.
Kapitlet fremlægger en meget enkel delundersøgelse af danske artikler om HIV/AIDS
generelt. Det er artikler fra en lang række dagblade og tidsskrifter, fra Ugeskrift for
Læger til Ekstra Bladet, i perioden fra 1.1.1990 til ca. 1.4.1994. Når undersøgelsen er
enkel, skyldes det, at jeg blot har villet vise, hvilke ord og begreber, vi anvender til at
beskrive HIV/AIDS i forskellige sammenhænge. Særligt har jeg villet demonstrere, at
ord som promiskuitet og prostitution anvendes langt oftere, når vi beskriver AIDS i
Afrika end AIDS i Danmark. Skønt man skal være forsigtig med at overfortolke sådanne
analyser endsige påstå, at der er entydige årsagssammenhænge, er der et tydeligt
sammenfald mellem epidemiologiens beskrivelse af HIV/AIDS i firserne og danske
beskrivelser af AIDS i Afrika i begyndelsen af halvfemserne, hvad angår centrale
begreber.
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Markante sammenfald er der videre mellem disse opfattelser af AIDS i Afrika og
opfattelser af HIV-smittede afrikanere i behandlingssystemet. Det er emnet for Kapitel
8 om Afrika i ambulatoriet, som bygger på interviews med personalet i et AIDSambulatorium. Her vises, hvorledes den fremherskende tendens til at kulturalisere
problemer vedrørende indvandrere og flygtninge i Danmark slår igennem i ambulatoriet
i overensstemmelse med de beskrivelser af AIDS og Afrika, der blev fremlagt i de
foregående kapitler. I kapitlet peges på to mulige strategier for personalet i
behandlingen af udlændinge, som bygger på henholdsvis en kulturel og en konkret
forklaringsmodel. Mens den kulturelle forklaringsmodel har som konsekvens, at
problemerne i behandlingen henvises til patientens kulturelle baggrund, der ses som
statisk og uforanderlig og derfor har en tendens til at medføre handlingslammelse, tager
den konkrete forklaringsmodel udgangspunkt i patientens konkrete situation såvel i det
aktuelle møde mellem behandler og patient som i patients sociale situation i Danmark.
Men kapitlet peger også på, at personalet i AIDS-ambulatoriet lades i stikken, fordi de
overordnede politiske bestræbelser fokuserer for lidt på vigtigheden af at stille de
relevante redskaber og tilbud til rådighed for patienter og personale.
Et gennemgående tema i opfattelsen af AIDS i Afrika, som Del II beskriver, er
overfokuseringen på promiskuitet og prostitution. I Kapitel 9 om Udlændingelovens
looping-effekter beskrives først, hvorledes Udlændingelovens krav om tre års ægteskab
før opnåelse af permanent opholdstilladelse tjener til at mistænkeliggøre blandede
dansk-udenlandske ægteskaber i kraft af en selvmodsigende definition af
‘proformaægteskaber’. Det beskrives, hvorledes den faktiske håndhævelse af denne
bestemmelse er knyttet til en forestilling om det ‘ideelle’ danske ægteskab, som mange
danske ægteskaber imidlertid ikke ville kunne leve op til. Skønt bestemmelsen næppe
har nogen effekt af betydning i forhold til sit formål, nemlig at begrænse indvandringen
til Danmark, beskrives det, hvorledes lovens væsentligste effekt er at tvinge et antal
marginaliserede kvinder ud i prostitution og udnyttelse.
I Kapitel 10 diskuteres overordnet AIDS-politik i Danmark med særligt fokus på den
modstilling af menneskerettigheder og smittebegrænsning, som blandt andet har udtrykt
sig i forslag om tvangstestning af særligt udvalgte flygtningegrupper uden tanke for,
hvad man egentlig skulle stille op med de, der måtte vise sig at være smittet. Men
spørgsmålet diskuteres også mere generelt i forhold til modstillingen af den ‘bløde linie’
og den ‘hårde linie’, som især har været diskuteret som en modstilling mellem dansk og
svensk AIDS-politik. Her demonstreres det, at fremstillingen af svensk AIDS-politik som
mere effektiv på baggrund af statistisk materiale er særdeles tvivlsom. Men der
argumenteres også for, at adskillelsen af forebyggelse og behandling, som eksisterer
i Danmark, er uheldig, fordi den fjerner opmærksomheden fra den forebyggende effekt
af en veludbygget støtte til HIV-smittede. Denne adskillelse udgør et af den række af
paradokser i forståelsen af HIV/AIDS og udlændinge, som sammenfattes i slutningen
af kapitlet.
En diskussion af kulturbegrebet og kulturens betydning som forklaringsmodel er centralt
bogen igennem. Del I fokuserer hovedsageligt på erfaringer med livet i Danmark som
HIV-smittet udlænding. De fleste af disse erfaringer er ikke bundet til en bestemt kulturel
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baggrund. Del II fokuserer derimod på opfattelser af HIV-smittede udlændinge defineret
på baggrund af forestillinger om deres kulturelle baggrund. Det er min hensigt at vise,
at ideen om kultur som forklaring af udlændinges adfærd er kommet til at fungere som
en sort kasse, en black box, hvor det er de kulturelle forestillinger om – i dette tilfælde
– Afrika, som produceres i dansk kultur, der hældes i kassen. Derved kommer
kulturforklaringen bogstaveligt talt til at fungere som en bortforklaring: På den måde
forklarer man problemer bort fra sig selv og placerer dem i Afrika, hinsides såvel egne
som afrikaneres rækkevidde. At der er et stort misforhold mellem de HIV-smittedes egne
erfaringer (Del I) og beskrivelserne af dem (Del II) er ingen triviel pointe, men en
konsekvens af, at kulturaliseringen flytter opmærksomheden fra den sociale virkelighed
her og nu. Denne anvendelse af ‘kultur’ afspejler måske de problemer, der er i det
danske samfund og i den danske kultur, med at acceptere, at nationen ikke længere
befolkes af et i global sammenhæng sjældent homogent og monokulturelt folkefærd.

Tak
Skønt ansvaret for de fejl, utilstrækkeligheder og uklare formuleringer, som måtte
overleve den sidste korrekturlæsning, alene er mit, har en lang række af mennesker
bidraget til, at mine tidlige overvejelser over dette projekt materialiserer sig i denne
tekst.
Mit arbejde har været finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd, som
undervejs har vist stor imødekommenhed og fleksibilitet, hvad angik konkrete
uforudsete behov undervejs. Ikke blot er jeg taknemmelig for den oprindelige støtte til
min undersøgelse, jeg skylder også en stor tak for at have fået projektperioden
forlænget, så jeg fik mulighed for at omsætte resultaterne i bogform.
Min assistent, Birgitte Orheim Andersen, har ydet et stort og slidsomt arbejde både med
transkription af bånd og med gennemgang af artikler til brug for analysen i Kapitel 7.
Uden den assistance havde det ikke været muligt at få et fingerpeg om, hvordan
firsernes epidemiologi i USA hænger sammen med halvfemsernes klinik i Danmark.
Ved Statens Seruminstitut har læge Lise Jensen og overlæge Else Smith vist stor
imødekommenhed og hjulpet med vigtigt statistisk materiale, som med de forbehold,
der er indbygget i HIV-meldesystemet, har været en vigtig del af mit materiale.
I en række forskellige sammenhænge er dele af projektet eller dets resultater blevet
fremlagt og kommenteret på forskellige stadier i arbejdsprocessen. Det har i alle tilfælde
– skønt naturligvis i varierende grad – ført til opmærksomhed på løser ender eller
ufærdige overvejelser og efterfølgende forsøg fra min side på at gøre tankerne klarere.
Således har dele af undersøgelsen været fremlagt ved XIIIth International Conference
on the Social Sciences and Medicine, Balatonfüred, Ungarn 10.-14. Oktober 1994; ved
et forskningsseminar om Antropologi og AIDS, Toruplund, 15.-16. maj 1995; i Forum for
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Medicinsk Antropologi, Moesgaard, 20. september 1995; og i Kommunikationsforskningsgruppen v. Århus Universitet, 6. april 1995.
‘Hacking-klubben’ på Afd. f. etnografi og socialantropologi ved Århus Universitet har
været til stor inspiration især i forbindelse med min anvendelse af videnskabsfilosoffen
Ian Hacking i Kapitel 6, som er blevet gennemgået og diskuteret i gruppen.
Medlemmerne af denne uformelle studiekreds har hjulpet mine tanker på vej med vigtige
pointer og gode spørgsmål.
Mit projekt har også været fremlagt i det diskussionforum, som antropolog Steffen
Jöhncke oprettede i forbindelse med sin undersøgelse af den behandlingsmæssige
indsats for HIV-smittede udlændinge i Danmark. Min fremlæggelse her
problematiserede vigtige metodemæssige og etiske aspekter ved projektet, overordnet
vedrører spørgsmålet om, hvordan man beskriver stigmatisering af en gruppe uden at
forværre stigmatiseringen. Det har været umuligt at finde ét rigtigt svar i den
forbindelse. Undertiden er det vanskeligt at vurdere, hvornår det er rigtigt at påpege
urimelige forhold, og hvornår en sådan opmærksomhed blot vil gøre problemet værre.
Lad mig blot sige, at min fremlæggelse i det følgende er resultatet af mange
overvejelser; om jeg har valgt rigtigt, ved jeg ikke.
Udover inspirationen fra Steffens Jöhnckes arbejdsgruppe har samarbejdet med Steffen
været en afgørende enkeltfaktor i mit arbejde. Det var helt tilfældigt, at vi samtidigt har
arbejdet med beslægtede, antropologiske projekter, men det var et stort held, som har
været med til at højne kvaliteten i mit arbejde. Det skarpe, analytiske blik og evnen til
at fastholde udgangspunktet, når diskussionen ellers er på vej til at flyde i forskellige
retninger på samme tid, er egenskaber, som både kendetegner hans eget arbejde og
hans støtte og engagement i forhold til andres arbejde, og jeg har ikke blot nydt stor
gavn, men også haft stor fornøjelse af disse kvaliteter.
Foruden Steffen Jöhncke har Lasse Mølholm Hansen udfyldt en vigtig funktion i
gennemlæsningen af det ufærdige manuskript. Lasse har fulgt det sidste hektiske
arbejde med manuskriptet på tætteste hold i vores fælles kontor på Moesgaard, hvilket
foruden mange diskussioner har ført til væsentlige justeringer af passager i teksten.
Men jeg skylder også en varm tak AIDS-ambulatoriets personale, som deltog i
interviews og åbent fortalte om deres opfattelser af afrikanske HIV-smittede og de
problemer, de så i behandlingen af dem. De deltog i håb om, at undersøgelsens
resultater kunne øge deres forståelse for en patientgruppe, som de ønskede at blive
bedre til at behandle. Jeg håber, teksten yder dette håb retfærdighed. Min hensigt har
i hvert fald været at lave en solidarisk beskrivelse uden at lægge skjul på, hvor jeg som
udenforstående ser problemerne. Ligeledes en stor tak til Afdelingsledelsen
sammesteds for tilladelsen til at gennemføre undersøgelsen.
Jeg vil også gerne takke gode venner og kolleger ved afd. for etnografi og
socialantropologi ved Århus Universitet for opbakningen til projektet og for det daglige
samarbejde i den tid, jeg har haft til huse på Moesgaard. Ligeledes har jeg haft stort
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gavn af at bearbejde en del af det teoretiske materiale, som jeg har anvendt i denne
bog, til fremlæggelse og diskussion blandt de studerende, som forhåbentligt også har
haft udbytte heraf.
En væsentlig del af de mennesker, som har været afgørende for mit arbejde, ønsker
imidlertid ikke at blive nævnt. Det er alle de HIV-smittede, som jeg har samarbejdet
med, både som brugerkonsulent og siden hen, og som skønt de ikke indgår direkte i
materialet har sat sig blivende spor i min bevidsthed. Men de ni HIV-smittede
afrikanere, som har givet mig mange timer af deres liv og tålmodigt indviet mig i ting, de
ofte havde valgt at holde skjult for deres omgivelser, fortjener den største tak: Mary,
Fatima, Susan, Louise, Hassan, Sally, Joy, Anne, og Paula. Skønt de som bidragydere
til dette projekt ikke fik andet igen end min lydhørhed, håber jeg, at denne bog kan yde
et lille bidrag til at skabe større forståelse for, hvordan det er at leve i et fremmed land
med en smitsom dødelig og uhelbredelig sygdom.
Endelig ønsker jeg på det mest personlige plan at takke Kirsten, Hjalte, Sidsel, Jakob
og Alberte for deres tålmodighed og stiltiende accept af alt for mange gange at blive
tilsidesat til fordel for arbejdet med denne undersøgelse.
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1: Tre rejseberetninger

I dette kapitel fortælles henholdsvis Marys, Fatimas og Susans historie. De kommer fra
hvert sit østafrikanske land og har haft vidt forskellige årsager til at forlade det og slå
sig ned i Danmark. Jeg har kaldt deres historier ‘rejseberetninger’, skønt det nok så
meget er fortællinger om sygdom, fordi jeg gerne ville understrege rejsen som et
fællesmenneskeligt gøremål. Rejsen er en ramme for at fortælle om nogle erfaringer,
der heldigvis kun opleves af få mennesker i denne del af verden. Det gælder i særlig
grad Fatimas flugt fra den somaliske borgerkrigs rædsler. Det er ikke ferierejser, der
berettes om her, men rejsen i mere absolut forstand, en rejse for livet, men også en
rejse efter livet, en søgen efter et andet liv. Pudsigt nok er der mange, der har betydeligt
lettere ved at acceptere denne søgen hos danskere, der vælger at slå sig ned i andre
lande (som forventes at tage godt imod dem), end hos mennesker fra andre folkeslag,
der kunne tænke sig at bo i Danmark.
At slå sig ned i et fremmed land er, uanset baggrunden, at finde sig selv i en social
verden, hvor man ikke kender spillereglerne. Beslutningen om at emigrere, at flytte fra
sit eget land, er – når der er tale om et valg – ofte en beslutning præget af overskud og
vilje til at tage ansvar for sit eget liv. Det er en beslutning præget af nysgerrighed, frygt
og håb, hvad angår livet i et nyt land. Med beskeden om HIV-smitten slås alle de planer,
man måtte have lagt, i stykker, og livet i det nye land bliver præget af medicinsk
behandling snarere end af egen handling.
I disse tre beretninger vil en række temaer, som vil blive grundigere belyst i resten af
bogen, kort blive præsenteret i den kontekst, den enkeltes liv og erfaringer udgør.

Mary
Mary er født og opvokset i Zambia. Hun har boet i Danmark siden 1991 og taler
flydende dansk. Hun kom til landet fra Tyskland, hvor hun havde boet i en årrække.
I Zambia havde hun arbejdet i et rejsebureau, men uden udsigt til forfremmelse. Hun
havde sparet penge op og tog til Tyskland, hvor hun fik arbejde i en tilsvarende
virksomhed, som imidlertid lukkede efter 3 måneder. Herefter ernærede hun sig ved
småjobs i supermarkeder eller på fabrik. Efter tre år holdt hun op med at studere og
nøjedes med at arbejde og tjene penge til dagen og vejen. Nogle gange kom der penge
hjemmefra, men uddannelsen blev aldrig afsluttet.
Mary tog på ferie i Danmark for at besøge en niece, som boede i Horsens. I Danmark
mødte hun Ejnar. Ejnar tog til Tyskland og besøgte hende, og her blev de gift, hvorefter
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de slog sig ned i Danmark. De ville gerne have et barn sammen. Mary havde tidligere
været gift i Tyskland, men havde ingen børn. De besluttede at få lavet en HIV-test,
inden de forsøgte at få børn. HIV-testen foregik hos deres egen læge i den landsby,
hvor de boede, i efteråret 1991. Da lægen havde testsvaret, ringede han til Mary og
sagde, hun skulle komme hen til ham, men det ville hun ikke. Hun var sikker på, der var
noget galt, når han ikke ville fortælle hende resultatet i telefonen. Da hendes mand kom
hjem, ringede han til lægen og fik at vide, at Mary var HIV-positiv, hvorefter lægen kom
hen til dem og snakkede med dem om situationen.
Mary valgte at undlade at fortælle Ejnars familie om sin sygdom. Men hun blev i tvivl om
denne tavshed var rigtig, da en veninde i Danmark pludseligt døde af AIDS, uden at
Mary havde vidst, hvad hun fejlede. Hun var ked af, at hun ikke havde fået lejlighed til
at snakke med hende om sygdommen. Hun har besluttet sig for at være åben om sin
sygdom, når hun mærker, den sidste tid begynder at nærme sig.
Hendes veninde havde været gift med en dansker, som i forbindelse med dødsfaldet
fortalte åbent i sin omgangskreds, hvad hun var død af, og han havde mødt stor
opbakning fra kolleger og venner. Til gengæld fik det voldsomme konsekvenser i
forhold til pasning af deres lille barn, som ingen længere ville have i dagpleje. Manden
måtte, fortalte Ejnar, ‘rende spidsrod i kommunen’ og ‘true med pressen’ for at få passet
barnet.
Marys familie var tilfældigvis i landet og hørte om venindens død. Fra deres side var der
ikke negative reaktioner i forhold til, at hun var død af AIDS. Alligevel vil Mary ikke
fortælle dem om sin sygdom. De ville blive alt for bekymrede og tro, hun ville dø i
morgen.
Sv.:

Det, jeg tænker mest på... Jeg ville ikke have dem til at sidde der og være
bekymrede. Det er derfor, jeg ikke fortæller dem [det]. Det er lidt
forskelligt, hvordan de tager den sygdom i Zambia og her. I Zambia tror
de bare, at 'nu skal du dø'. Så hvis jeg fortæller dem det nu, så begynder
de at tænke 'måske i morgen får vi brev, at et eller andet er sket. Måske
om natten får vi...' Så bare giv dem lidt fred og ro. Jeg siger bare, jeg skal
ikke fortælle dem noget. Når det kommer dertil, at nu skal det ske, så er
det klart, at jeg fortæller det. Når jeg bliver meget svag. Så kan jeg
fortælle dem, jeg er syg, jeg har været syg så lang tid, jeg sagde det
ikke...2

Det er en strategi, som på sin vis indebærer, at familien i Afrika får ret, eftersom de først
får kendskab til sygdommen, når døden faktisk vil være nært forestående. Men det er
også et forståeligt hensyn at tage til en familie, som er på lang afstand af Mary, og som
under alle omstændigheder ville være hensat i magtesløshed i forhold til hendes
sygdom, hvis de kendte til den.
2
I dette og alle fø lgende citater v il firk antede parenteser angive mi ne indskud, enten i form af
kommentarer, i form af indsatte ord, som skal klargøre m eningen, eller [... ], som angiv er, at en passage
er skønnet overflødig for meningen og er fjernet fra citatet.
1: Tre rejseberetninger
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Mary har prøvet at snakke generelt om HIV med en slægtning i Danmark. Hun har
foreslået, at hun fik lavet en HIV-test, men hun affærdiger det.
Sv.:

Hun siger bare 'ah, jeg dør, når den tid kommer, så dør jeg, hvis jeg er
syg'. Men jeg ved ikke – hvis hun vidste, at jeg var HIV-positiv og det hele,
så ville hun måske tage [...] til hospitalet og få testen, det ved jeg ikke.
Jeg mener, jeg ved ikke, om det ville hjælpe. Men hun har set med sine
egne øjne, hvordan det er med mennesker, der er syge. Det kan gå så
stærkt. Men hvis hun synes, hun vil tage chancen og bare vente til den
tid, så skal hun bestemme.

Det er imidlertid ikke oplagt, at denne slægtning kunne være den centrale person, Mary
kan betro sig til. De har ikke et tæt forhold, og det er to år siden, de sidst har snakket
sammen. Generelt er Mary skeptisk overfor tanken om at betro sig til andre afrikanske
kvinder.
Sv.:

Fordi jeg kender de der få folk fra Afrika. Når jeg snakker med dem – du
snakker fortroligt, men de siger ikke sandheden, de siger ikke nøjagtigt,
hvad de føler i deres hjerte.

Sp.:

Hvordan tror du det kan være, at de ikke gør det?

Sv.:

De har sådan et eller andet, hvad kan man sige... det er ligesom de
skjuler et eller andet. Det ved jeg ikke, om det er den der afrikanske
tradition eller hvad. De er ikke sådan mere fri og snakker om tingene, nej
du ved, hellere bare gå og brænde på det. Og ved du hvad, når du skal
snakke med en ny person, man skal først lære hinanden at kende, inden
man begynder at sige bla, bla, bla. Men inden du føler, at nu vil du gerne
snakke med en, så kan du tydeligt se, at der er noget, hun skjuler, hun
siger ikke sandheden til mig. Og måske efter to år, så hører du en hel
masse fra andre om, hvad de siger om hende og det dér. Så jeg føler ikke
helt, at jeg kan stole på dem.

Sp.:

Fordi der er meget sladder?

Sv.:

Ja, [jeg føler ikke] at jeg kan stole på en afrikansk pige og sige det hele.
Det er bare sådan, jeg føler. Jeg vil hellere snakke med danskerne og
andre mennesker, der er mere fri.

Mary har imidlertid heller ikke snakket med danske venner og bekendte om sin sygdom.
Hun har valgt kun at dele den med sin mand og med hospitalet. Lige som mange andre
indvandrere er hun i en situation, hvor hendes netværk blandt landsmænd i Danmark
er begrænset til forholdsvis få mennesker, hvoraf de fleste kender hinanden, og hvor
social udstødelse derfor kan være særligt effektiv. Hun bor i en lille by, hvor der ikke er
andre afrikanere, og hun har i det hele taget ikke megen omgang med sine landsmænd.
Hendes forhold til de danske venner, hun har sammen med sin mand, er båret af
overvejelser, der er helt parallelle til danske HIV-smittedes – hun er bange for, at
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venskaberne går i stykker:
Sv.:

At de går i stykker, og det er sådan en langtids-sygdom, hvor man kan
være måske skammet [ud], man har ingen venner i ti år, og måske i fem
år, måske i to år. Man går og tænker på så mange ting, og man får mange
psykiske problemer.

Sp.:

Så det er bedre at tie stille?

Sv.:

Ja, jeg synes, det er bedre at tie stille, hvis man stadigvæk kan bevæge
sig og andre ting. Når man bliver sådan svag, så kan man fortælle ‘Ja...’

Frygten for følgerne, hvis omgangskredsen bliver klar over, at Mary er smittet med HIV
betyder, at det eneste sted, hun og Ejnar kan tale frit om deres sygdom er i AIDSambulatoriet. Men selvom Mary taler godt dansk, føler hun ikke altid, hun bliver taget
alvorligt, når hun kommer med sine symptomer.
Sv.:

Nogle gange, når jeg føler mig skidt tilpas, så tager jeg derop. Men hvis
det er sådan, at han bare skal checke, så siger jeg, jeg kommer ikke, for
lige nu fejler jeg ikke noget. Men hvis der går et stykke tid, måske efter 3
måneder, og jeg skal have taget nogle blodprøver eller et eller andet, så
tager jeg derop. Men nogle gange kan det godt være træls, hvis du sidder
og venter. Og når du kommer til at snakke med lægerne, du siger ikke så
meget, og når du siger noget... Lige som jeg, jeg ved ikke, hvordan den
der sygdom udvikler sig. Så hvis jeg har ondt, så siger jeg, jeg har ondt
der og der. Så nogle gange siger de 'Arh, du er bare lidt spændt, lidt
angst. Jeg har kigget på dig, der er ikke noget. Du fejler ikke noget'. Jeg
bliver bare lidt forvirret. Når jeg kommer hjem, så føler jeg mig skidt tilpas
over det hele. Når jeg er deroppe [siger de] det er OK. Det er bare sådan,
som det er med mennesker der er HIV-smittede.

Sp.:

Du synes ikke, de tager det så alvorligt, hvis du siger, der er et eller
andet?

Sv.:

Næ... Det, som har været det sidste stykke tid, det er, at jeg har så meget
ondt i brystet og hele min krop. De tror ikke så meget på det. De siger 'det
er bare, du er spændt, og du arbejder for meget'. Men jeg arbejder ikke.
Jeg har ingen arbejde. Det eneste – jeg gør bare lidt rent i huset. Ja. Og
lidt i haven.

Sp.:

Så det er bare noget, de siger, for at du ikke skal tænke på det?

Sv.:

Ja. For at jeg skal prøve at slappe af. Ikke tænke så meget på det.

Sp.:

Hvorfor tror du, de siger det på den måde?

Sv.:

Det ved jeg ikke nøjagtigt. Men måske de bedre kan forstå det, for de
kommer i kontakt med så mange mennesker og ser hvordan de har det
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med sygdommen og det hele. Men jeg kan bare ikke forstå det, for jeg ved
ikke, hvordan de andre mennesker har det. Jeg tror bare... jeg føler mig
syg. Jeg har ondt her og der.
Når Mary kommer med sine smerter, får hun at vide, det kun er spændinger og
overanstrengelse. Fra lægernes side er det muligvis den ‘rigtige’ besked, men ikke
desto mindre forlader Mary nogle gange klinikken mere frustreret, end da hun kom.
Beskeden om, at det nok er angst og uro, der er skyld i smerterne, er ensbetydende
med, at lægerne ikke kan gøre noget ved det – det er en årsagsforklaring, der flytter
problemet og løsningen tilbage til patienten, selvom klagen måske netop viser, hun ikke
er i stand til at håndtere angsten. Det indebærer ikke, at læger og sygeplejersker
nødvendigvis skal være de eneste, der giver patienten den krævede støtte i denne
situation. Det er blot en konstatering af, at der er i dette tilfælde ikke er nogen, der er
i stand til at afhjælpe patientens problem, uanset om det er psykisk eller fysisk betinget,
eller begge dele.
HIV har mange andre konsekvenser end fysiske symptomer. Baggrunden for, at Mary
og Ejnar besluttede at få lavet en HIV-test, var, at de gerne ville have børn sammen.
Med det HIV-positive testsvar blev det udelukket, både fordi Mary opfatter graviditeten
i sig selv som noget, der kan være for hårdt for en krop med HIV-virus, og fordi barnet
kan blive smittet med virus. Selvom beslutningen ikke har været så svær for Mary i den
forstand, at hun ikke har været i tvivl, er det under alle omstændigheder svært pludselig
at acceptere aldrig at kunne få et barn, når man selv har ønsket det og dette ønske hele
tiden spejles i omverdenen.
Sv.:

Ja, jeg har et problem, jeg kan ikke få børn. Så meget som jeg vil gerne
have det. Det er også et stort problem. Jeg går og tænker, og når du
kigger på andre menneskers børn... hvis bare det var mit lille barn. Det er
bare de der ting, når du vil [have et barn], så måske der er en risiko for,
at du kan smitte dit barn også. Der er nogle andre mennesker, der er
ligeglade, om de smitter deres barn også. Men de vil have et barn.

Ufrivillig barnløshed på grund af den ene parts uhelbredelige og dødelige sygdom er
i sig selv grund til at kaste parforholdet ud i krise. Men at sygdommen også overføres
seksuelt, påvirker nødvendigvis også seksuallivet. Ejnar er ikke bange, mens de blot
snakker om det, men når det kommer til at have sex sammen, føler Mary hans angst.
Hun kan ikke finde ud af, om han stadig har lyst til hende – om det er en angst, der kan
bearbejdes eller om hun skal acceptere, at de ikke længere har et seksualliv sammen.
Nogle af sygdommens følgevirkninger forstærkes yderligere, når den HIV-smittede er
udlænding. Mary har prøvet at finde arbejde. Hun ved, hvor svært det er for udlændinge
at komme i betragtning til et job, men hun prøver alligevel uden held at søge arbejde
med børnepasning eller rengøring. Denne situation er meget anderledes end det, hun
havde forestillet sig, inden hun blev gift med Ejnar. Mary og Ejnar er presset økonomisk,
og Ejnar siger tit til Mary, hun skal finde noget at lave.
Sv.:
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Jeg har sagt 'jeg er HIV-positiv, jeg kan ikke få arbejde og jeg har
problemer derhjemme, det økonomiske hænger ikke sammen'. Hvergang
siger min mand 'hvorfor kan du ikke prøve at få arbejde?' og jeg kan
ikke... så vi vil se om de kan hjælpe mig.
Sp.:

Har du slet ikke fået penge fra kommunen før?

Sv.:

Nej. Og de siger, jeg kan ikke få noget hjælp fra kommunen. [...]

Sp.:

Men du vil hellere have et arbejde?

Sv.:

Ja, hvis jeg kan, jeg vil hellere have et arbejde så vi kan hjælpe hinanden.
Jeg ved godt at det er også hårdt for ham, for min mand. Han skal sørge
for sin søn og mig og det hele. Jeg kan forstå det lidt, men der er ikke
noget jeg kan gøre.

Alle problemerne – sygdommen, seksualiteten, samlivet, økonomien – gør, at Mary er
begyndt at overveje, om det ikke var bedre at give op i forhold til parforholdet og flytte
for sig selv. Det kan lade sig gøre, fordi hun har fået permanent opholdstilladelse. Men
bor hun alene, har hun slet ingen til at støtte sig, og det er trods alt hos Ejnar, hun hidtil
har hentet støtte til at klare sig igennem.

Fatima
I modsætning til Mary er Fatima flygtning fra Somalias borgerkrig. Også i modsætning
til Mary har hun ingen problemer med, om hun skal fortælle sin familie om sin sygdom.
Hun har ingen familie. Hun har set sin familie blive slået ihjel i borgerkrigen. Hun
overlevede selv, men blev hårdt såret og fik blodtransfusion hos Røde Kors, inden hun
kom til Danmark. Kort efter ankomsten til Danmark bad hun om at blive testet vel
vidende, at risikoen for at være blevet smittet kunne være stor. Blodet, hun havde fået,
viste sig at være HIV-inficeret. Hun reddede livet for en stund, men det er ikke en nem
stund.
Fatima er ikke i tvivl om, hvilke konsekvenser det ville få, hvis det blev kendt blandt
somaliere i Danmark, at hun var smittet. Hun opfatter sine landsmænd som primitive og
uvidende og ude af stand til at forstå, at ikke alle HIV-smittede er prostituerede (kvinder)
eller homoseksuelle (mænd) – to etiketter, der iføl ge Fatima for somaliere er stærkt
stigmatiserende at få hæftet på sig. Konsekvensen, som hun ser det, af at være åben
om sygdommen, ville være den totale ensomhed. Fatima har prøvet at drøfte HIV og
AIDS med sine landsmænd som en strategi for at undersøge deres reaktioner.
Sv.:

Jeg kender dem. Jeg er en af dem, og somme tider snakker jeg bare om
sygdommen uden at sige, det er mig. Og jeg forstår, hvordan de tænker
om det. Vi snakker bare om det, deres holdninger, og jeg kan se, hvordan
de ville reagere, hvis jeg bare fortalte dem det. Jeg ser det, når vi
snakker. Jeg nævner ikke, det er mig. Jeg snakker bare om det i positive
vendinger og jeg så, hvordan de reagerede. Jeg tænkte ‘hvad hvis jeg
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sagde, det var mig?’ Så ville de reagere på samme måde og overlade mig
helt til mig selv.
Sp.:

Hvad siger de?

Sv.:

De synes virkeligt, det er en meget dårlig sygdom, og de tror kun, den
skyldes sex. Men jeg er sikker på, jeg ikke er den eneste, jeg er ganske
sikker. For der er mange af dem, der har det [dvs. er HIV-smittede].

Fatima kender kun til sex igennem beskrivelser, ikke mindst fra de læger, som fortæller
hende, hvad hun skal passe på. Hun er i stand til at beskrive smitteveje og risiko uden
tøven. Men hun har aldrig selv haft et seksuelt forhold til en mand. Når en mand har
været interesseret i hende, efter hun er kommet til Danmark, har hun afvist ham.
Sv.:

Sådan som nu mig. Jeg er syg, jeg kan ikke løbe den risiko at smitte en
ung, uskyldig dreng, for jeg er syg. Selv ham, han må også være i min
tilstand [være smittet]. Det er ikke OK. Jeg har en masse venner, nu er de
mine gode venner, men først ville de måske være kærester. Og da jeg
fortalte dem sandheden, jeg fortalte dem, jeg kan ikke have en kæreste,
uden at han ved, præcis hvad jeg er syg af. Så når jeg forsøger at fortælle
det – jeg har en som ikke bakker ud. Han siger ‘jeg er klar til at løbe
risikoen’. Jeg sagde bare til ham, at jeg ville tænke over det. Men de
andre to, de er blevet mine gode venner. Og de holder virkeligt af mig
fordi jeg fortalte dem det, for jeg sagde til dem ‘jeg har ikke brug for, at I
er i fare.’

Hver gang hun fortæller, at hun er HIV-smittet, til en mand, der antydningsvist giver
hende et håb om omsorg, tryghed og støtte, slår hun selv håbet i stykker. Samtidig
sætter hun sin egen kontrol med, hvem der skal vide, hun er smittet, på spil. Hun er
nødt til at tro på, at de mænd, hun fortæller det til, har moralsk styrke til ikke at fortælle
‘en god historie’ videre til sine venner. Konsekvenserne for Fatima, hvis det sker, er
uoverskuelige.
Men Fatima prøver at leve som så mange andre unge. Hun kan godt lide at gå i byen
og danse og snakke med sine venner. Den slags social kontakt er imidlertid ikke gratis.
I månedsvis har Fatima skulle leve for 800 kr. om måneden, når de faste udgifter var
betalt. Hun mener selv, hun kunne få noget arbejde, men lægerne siger, hun er for
svag. Hun har derfor søgt pension, men ansøgningen hos hendes kommune blev syltet
i næsten et år, indtil socialrådgiveren på hospitalet blev sat ind i sagen og kunne lægge
pres på socialforvaltningen. Først da fik Fatima råd til at købe ordentlig mad til hele
måneden – hidtil havde hun været nødt til at leve af havregryn og vand i slutningen af
hver måned, hvilket er en helt utilstrækkelig kost for en HIV-smittet, hvis sygdom tærer
hårdt på kroppens fysik.
På hospitalet har hun set, hvordan andre HIV-smittede besøges og plejes af deres
familier. Her mødte hun også Ib, der var HIV-smittet.
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Sv.:

Han er AIDS-patient. Og han fortalte mig, hvordan han har det med sin
sygdom, og han er ikke ked af det. Han har virkelig hjulpet mig meget.
Han er den eneste med HIV, som jeg syntes... Og jeg tænker meget på
mine oplevelser med dem, som jeg ser. De fleste ser bedrøvede ud, de
holder sig for sig selv, tænker på sig selv, græder i sengen, men det
gjorde han ikke. Han så TV, grinede, snakkede med sygeplejerskerne,
han var altid glad. Og jeg forsøger at være som ham og jeg har virkeligt
bestået den prøve, for du ser mig aldrig tænke på min sygdom, ked af det
for mig selv. Jeg græder aldrig, jeg tænker positivt.

Fatima forsøger at glemme sygdommen og vreden over sin skæbne og over savnet af
sin familie. Men ind i mellem slår uligevægtigheden igennem, og vreden må have afløb.
Så skal der ikke meget til, før hun eksploderer. Det kan nemt ske, når hun er indlagt på
hospitalet, hvor en lille dråbe kan få bægeret til at flyde over.
Sv.:

...Små simple ting, som jeg slås for. [...] Jeg tager mit tøj på og tager hjem
[fra hospitalet]. Det er min psyke. På det tidspunkt tænkte jeg bare ‘måske
dør jeg i morgen.’ Jeg troede ikke, at nogen med HIV kunne leve i et år.
Indtil jeg mødte Ib. Han sagde, han havde levet med AIDS nu i otte år. Og
han ser stadig sund ud, og lægerne siger at ‘nogle af dem lever i femten
år’. Så jeg får håb igen, jeg var ved at give op, men nu håber jeg igen.
Måske kan medicinen komme, måske imorgen, måske om et år, tre år.
Når jeg læser om HIV-medicin, kan jeg se, man arbejder hårdt i mange
lande.

Magtesløsheden og vreden slår følge med ensomheden. Men at snakke med andre
HIV-smittede og se, hvordan de kan leve på trods af sygdommen, er med til at
fremkalde håbet, især håbet om, at lægerne finder en behandling, en medicin. Dette
håb gør Fatimas samtaler med lægerne sarte. Et forkert ord fra en tankeløs eller
ufølsom eller blot uheldig læge er nok til at tvinge Fatima tilbage i håbløsheden og
trøstesløsheden.
Sv.:

Det betyder ikke noget for mig, selv hvis de opererer mig, og jeg dør af
det. Så det er bedre at lade det være. [...] Ved du hvad, jeg giver op...

Sp.:

Det må du ikke. Det må du ikke...

Sv.:

Jeg griner, jeg snakker, jeg spiser, jeg sover, jeg gør alt hvad jeg kan,
men faktisk har jeg jo ikke noget håb om at leve. Somme tider tænker jeg,
at om to timer vil jeg være død. [græder]. Jeg giver op. Jeg ved ikke, hvad
jeg kan gøre i hele min fremtid, jeg lever bare som en... Jeg ved virkelig
ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ondt af mig selv, meget ondt. Jeg ville
ønske, jeg kunne dø en dag sammen med min familie. Det er hele mit
problem nu. [...] Min familie... på dette tidspunkt... I min situation med min
sygdom, selv hvis jeg havde familie var der ingen, som kunne have mig.
Især i mit land, den sygdom, som jeg har, ingen... Måske min mor, måske
min far, kun de to kunne have mig, men selv andre nære slægtninge kan

1: Tre rejseberetninger

side 23

ikke. De eneste to, jeg kunne stole på, de er døde, de lever ikke længere
[græder]. Det er mit store problem. Somme tider kan jeg ikke lave mad til
mig selv. Jeg bliver svimmel og har det skidt. Og jeg ved, når jeg ser folk,
som er syge på den måde lige som mig, og når jeg ser dem omgivet af
deres familie... Godt nok skal du dø af den her sygdom, men du er
omgivet af familie, de er der sammen med dig, de håber det bedste for
dig. Jeg er alene. Når jeg er på hospitalet, er jeg alene. Når jeg kommer
hjem, er jeg alene. Med alle mine problemer er jeg alene, det er mit store
problem. Jeg ville ønske, jeg kunne dø. Den dag, jeg forlader denne
verden, det bliver enden på alle mine problemer, det tror jeg. Så længe,
jeg lever, har jeg problemer.
Fatimas situation og udsving mellem gåpåmod og håbløshed betyder, at behandlerne
bliver en del af hendes sociale netværk. Fatima omtaler sin socialrådgiver som sin
bedste ven – det er dér, hun kan fortælle om sine problemer og få en form for støtte.
Derudover har hun i enkelte tilfælde kunnet støtte sig til andre – danske – HIV-smittede,
hun er stødt på. Men støtten fra omgangskredsen er vigtig, fordi den betyder, at hun
trods alt kan opfatte sig selv som én af dem og kan gå i byen og have det sjovt, så
længe hendes somaliske venner ikke ved, hvad hun fejler. Bliver det kendt, at hun er
smittet, er hun uanset smittemåden igennem en blodtransfusion ikke længere ‘en af
dem’, men en falden kvinde, en prostitueret – en status, som hun i forvejen nemt kan
blive tilskrevet ved som voksen somalisk kvinde at bo for sig selv og gå i byen for at
more sig. Hun lever alene i en skrøbelig balance, som konstant påvirker hendes måde
at forholde sig til sin omverden.

Susan
Susan er en ugandisk kvinde i begyndelsen af tyverne. Hun er kommet til Danmark,
fordi hendes mor og moster bor her. De var flygtet hertil fra borgerkrigen i Uganda.
Imens boede Susan hos sin bedstemor i Uganda. Her havde hendes far nået at
anbringe hende, inden han selv blev dræbt i krigen. Susan ville gerne have en
uddannelse, så hun havde fortsat sin skolegang, mens hun boede hos bedstemoderen.
Samtidigt ventede hun på, at moderen skulle skaffe hende et pas og en flybillet, så hun
kunne tage til Danmark. Det passede ikke Susan særligt godt at skulle afbryde
skolegangen; hun ville hellere vente, til hun var færdig med skolen. Hun var imidlertid
opdraget til at respektere de ældre i familien og ville nødigt gøre sin mor ked af det.
En dag på vej fra skole bliver Susan voldtaget af en ældre mand. Unge piger i Uganda
bliver stadigt mere eftertragtede, ikke mindst fordi de betragtes som ‘AIDS–fri’. Susan
turde hverken melde voldtægten til politiet eller fortælle om det hjemme.
Sv.:
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Nogle mænd gemmer sig langs vejen, når du skal hjem fra skole. det var
omkring kl. seks. Nogle mænd havde gemt sig, og så fanger de dig bare
og de gør det og så... Du er nødt til at gå hjem. Og du kan ikke fortælle
noget, for dine forældre vil slå dig og sige ‘gør det aldrig mere’. De kan
ikke tro på, hvad der skete. De siger, du selv var ude om det. [...] Nej, i mit
land, også hvis du går til politiet siger de, du selv var ude om det. De kan
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ikke tro, hvad der skete [...] selvom det var en [forbrydelse, siger] de
ingenting.
Susan måtte holde voldtægten for sig selv. I mellemtiden kom der besked fra Danmark
om, at hun skulle gøre sig klar til at rejse. Moderen og mosteren, der selv er gift med en
dansker, pressede på. Da hun kom til landet, gik det imidlertid op for Susan, at hun ikke
uden videre kunne få lov til at bo sammen med sin familie. Hun var over 18 år og kunne
derfor ikke blive familiesammenført med sin mor.
Sv.:

Så da jeg kom, sagde de, at her tillader de ikke nogen over 18 år at bo
sammen med deres forældre, og så besluttede min mor... hun sagde ‘du
er nødt til at gifte dig’. Først sagde jeg nej. Så snakkede min moster med
mig og sagde ‘du er nødt til at blive gift, hvis du vil blive her, for selv din
mor vil ikke sende dig penge længere, hvis du er der [i Uganda].

Men det er ikke nødvendigvis så nemt lige at finde en mand, som det fremgår at
avisernes annoncer under ‘personlige’ og af diverse kontaktbureauer, som betjener et
stort antal danskere, der – måske af andre, måske af lignende praktiske årsager –
søger en ægtefælle. Susans familie aktiverede sit netværk for at få den modvillige pige
gift, og de afrikanske kvinder arrangerede møder mellem hende og mulige
ægteskabskandidater, men den første mand var for gammel, og Susan brød sig i det
hele taget ikke om ham. Som hun sagde, ‘i mit hjerte følte jeg ingenting’. Manden
overfusede hende i vrede over afvisningen, og også hendes mor skældte ud og sagde,
hun ikke ville tage sig af Susan mere.
Sv.:

Så ringede de til en anden dansk dreng, han var måske 22 [...]. Så tog vi
derhen. Ham kunne jeg heller ikke lide. Han var så fed. [...] Og så sagde
han ‘nej, nej, nej, I er nogle løgnere’ og alt muligt og så blev jeg bange og
sagde ‘nej, her vil jeg ikke være’, og så sagde jeg, jeg var nødt til at gå.
De sagde ‘du siger, du ikke vil have nogen af de mænd, du ser. Hvorfor?
Du er nødt til at blive gift, hvis du vil blive her’. Så sagde jeg ‘nej’. Så
ringede vi til en anden kvinde, som er Bellas veninde. Hun viste mig
brevene [fra kontaktannoncen] og sagde til mig... De smed dem bare der
på bordet og sagde ‘nu skal du vælge den mand, du vil have, det er din
sidste chance’. Så sagde jeg ‘OK’. Så mødte jeg [Kurt] og ham følte jeg
noget for. Så sagde jeg ‘OK , jeg vil gifte mig med ham, for jeg kan godt
lide børn, at være sammen med børn’. Så sagde de ‘Hvis du først er der,
og du så siger, du ikke kan lide ham, så sætter vi dig i flyveren’. Jeg
sagde ‘det er i orden’. Da jeg kom, snakkede vi med Kurt, og han sagde
‘vil du gifte dig med mig?’ og så blev vi gift. Men de fleste gange...
kvinderne, som unge, vi får problemer, fordi de tvinger dig, og du kender
ikke loven her, og du har måske ingen at snakke med.

Det, at et ægteskab indgåes på denne måde, gør det ikke til et proformaægteskab. Kurt
og Susan blev hurtigt glade for hinanden, og Kurt var lykkelig for, at han havde fundet
en hustru, der kunne være noget for hans lille dreng Søren, efter at hendes mor var
død. Kurt og Susan ville også gerne have et barn sammen, og Susan blev gravid. I
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forbindelse med graviditeten fik de lavet en HIV-test. Det var et chok for dem begge, at
Susans test var positiv. Kurts var negativ. De besluttede sig for at følge lægens
anbefaling af, at hun fik lavet en abort. Det betød, at ikke blot ville de aldrig kunne få
børn sammen, men også at Kurt og Søren med stor sandsynlighed vil blive ramt af
endnu en hustrus og endnu en mors død.
Kurt: Meget ofte ønsker jeg, det var mig, der havde det i stedet for Susan, for
den vej det går, det er meget hårdt, når jeg tænker på det. Vi har en
dreng, ikke sammen, men jeg har en dreng fra en kvinde, som døde for
nogle år siden, og jeg blev alene med min søn. Og så fandt jeg Susan og
vi skulle virkelig have det rart sammen. Jeg kan faktisk ikke holde ud at
leve med tanken om, at jeg nok også skal miste Susan [tæt ved at græde].
De har ikke fortalt noget til Søren men satser på at have det godt sammen så længe
som muligt. Derimod har Susan fortalt til sin moster og sin mor, at hun er smittet. Deres
reaktion var parallel til den reaktion, Susan frygtede, hvis hun havde fortalt om
voldtægten: De nægtede at tro hende, indtil hun viste dem papirerne fra lægen, hvor det
stod. Dernæst advarede de hende om, at behandlingen på hospitalet ville gøre hende
mere syg: Hun ville tabe håret; nogle gange får man måske ‘noget’ i armen, og så skal
det skæres af, og nogle bliver skøre på grund af behandlingen. Susan besluttede sig
for ikke at dele sine bekymringer med sin familie, som hun ikke fandt var til megen
støtte. Det var hendes eget liv, og hun ville følge den behandling, hun kunne få. Hun
får Retrovir, som i starten gav en del bivirkninger. De er imidlertid forsvundet, efter at
dosis er blevet reduceret. Derudover deltager hun i et medicinforsøg, hvor midlet
Longovital afprøves. Susan føler selv, Longovital har hjulpet på hendes hovedpine og
ledsmerter.
Udover moderen og mosteren har Susan og Kurt ikke fortalt nogen om sygdommen.
Ligesom Mary er Susan bange for sladderen blandt sine landsmænd og -kvinder.
Sv.:

Mine venner her i Danmark, de ved ikke, jeg er syg. For hvis du fortæller
dem det – måske bliver du [en dag] uvenner med dem, og så siger de det
pludseligt til alle og enhver. Selv alt muligt, der ikke er sandt. Pludseligt
kan tingene gå skævt for dig, og du bliver sur på hende, og så er der intet,
du kan gøre ved det. Det eneste er at gå sin vej. Det er derfor, jeg ikke
fortæller dem det, fordi de er lumpne. Afrikanske... når du siger noget galt,
så buser de pludselig ud med det hele.

Susan taler heller ikke med andre afrikanere i ambulatoriet. Hun er lidt sky, og hun
ønsker ikke at virke påtrængende. En enkelt gang har en somalisk HIV-smittet mand
henvendt sig til hende, men Susan tror, han mest var ude efter en kæreste, der var i
samme situation som han selv; da hun sagde, hun ventede på sin mand, døde samtalen
og interessen.
Susan har, trods sin sygdom, været heldig på ét punkt. Hun har en mand, som gør,
hvad han kan, for at støtte hende, selvom det ikke blev det ægteskab, han havde drømt
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om. Man kan kun gisne om, hvordan hendes liv havde formet sig, hvis hun havde valgt
en af de to første mænd, hun blev introduceret for. Måske havde de også valgt at blive
sammen med hende, men risikoen under de omstændigheder for, at de havde
foretrukket en skilsmisse og en ‘ny chance’ for en smuk, afrikansk hustru, er ikke lille.

Forskellige baggrunde, fælles vilkår
Disse tre beretninger antyder, at det er meningsløst at behandle ‘HIV-smittede
udlændinge’ eller ‘HIV-smittede afrikanere’ som én homogen gruppe. Der er ikke meget
‘oprindelig’ kultur, som binder Mary, Susan og Fatima sammen. Kultur er aldrig
‘oprindelig’, men genskabes hele tiden i nye sammenhænge. Den kulturelle virkelighed,
som de tre kvinder lever i, er tæt vævet sammen med de rammer og begrænsninger, der
sættes af den danske lovgivning, af det danske samfund i øvrigt, af gruppen af
landsmænd i Danmark og af sygdommen i sig selv. Disse forhold udvirker en række
fælles kår, som gør det vigtigt og meningsfuldt at lytte til HIV-smittede udlændinges
erfaringer.
Disse erfaringer kan ses som knyttet til fire temaer, nemlig 1) Informationskontrol; 2) Det
sociale netværk; 3) Parforholdet; og 4) Den medicinske behandling.
1) Informationskontrol. Kontrol med den information, at en person er smittet, tager
udgangspunkt allerede i HIV-testen. Hos Mary så vi, at lægen alene ved ikke at fortælle
i telefonen, at hun ikke var smittet, fortalte hende, at hun var smittet, og hendes mand
måtte ringe derhen og få det bekræftet. Vi så også hendes overvejelser om at fortælle
det til sin familie i Afrika, som blev aktualiseret af venindens død, og som illustrerer den
usikkerhed, der er knyttet til åbenhed om HIV for den smittede: Man kan håbe på støtte
men må frygte udstødelse. Også hensynet til familien spillede en væsentlig rolle. Alene
den geografiske afstand gjorde, at familien ikke ville kunne forholde sig meningsfuldt
til en viden om, at Mary var HIV-smittet. I Fatimas eksempel så vi, at isolationen var en
dominerende faktor i hendes liv. Det var imidleertid ikke en faktor, som alene kunne
tilskrives smitten. Hun var blandt andet isoleret i den forstand, at hun ikke havde familie.
Men isolationen blev endnu mere dominerende på grund af smitten. Derfor var hun nødt
til at beskytte sit sociale liv ved at hemmeligholde informationen om sygdommen. I
Susans tilfælde var der en begrænset åbenhed i forhold til moderen og mosteren, men
det havde ikke ført til støtte, kun til rådet om at holde sig fra hospitalsbehandling. Disse
og andre strategier til at håndtere information om smitten vil blive diskuteret mere
indgående i Kapitel 3.
2) Netværket. Det måske mest åbenlyse forhold vedrørende det sociale netværk for de
tre kvinder fremgår kun indirekte af historierne. Det drejer sig om netværkets
begrænsede karakter. Netværket af landsmænd er talmæssigt begrænset til et lille
antal, hvor det for alle tre nationaliteter gælder, at rygter og sladder – viden – om, at en
bestemt person er smittet, breder sig hurtigt. Derfor har det ingen effekt at flytte til en
anden landsdel, hvis det bliver kendt blandt landsmænd lokalt, at man er smittet, for det
nye sted vil det også være kendt. Tilhørsforholdet til netværket er derfor dobbelt vigtigt,
især for HIV-smittede for Fatima, der ellers ville være helt isolerede. Dobbeltheden er
– igen – knyttet til udstødelse vs. støtte. I kraft af det lille netværk kan udstødelsen være
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total; men i kraft af det fremmede land er afhængigheden af netværket til gengæld
udtalt, især for Fatima. Netværkets karakter og betydning er emnet for kapitel 4.
3) Parforholdet. Mens Fatima i praksis er afskåret fra at etablere et parforhold, fordi hun
opfatter det som afgørende at fortælle en eventuel partner om smitten snarere end blot
at anvende kondom, levede både Mary og Susan i parforhold, da de fik HIV-diagnosen.
Det betød, at de måtte ændre forventningerne til parforholdet radikalt, blandt andet
hvad angik muligheden for at få børn og hvad angik seksuallivet generelt. Det betød
også, at det økoniske pres blev øget, fordi de som indvandrere er marginaliserede i
forhold til en række sociale ydelser, herunder visse medicintilskud, samtidigt med, at
det er vanskeligt eller umuligt at få et arbejde. Dertil kommer, at det kunne være
vanskeligt at klare at arbejde, hvis de fik et job, fordi det typisk ville være hårdt fysisk
arbejde. Forholdet kompliceres yderligere af, at de kriser, som næsten er en
uundgåelig følge af HIV-diagnosen, kan føre til en skilsmisse, som kan berøve den HIVsmittede kvinde muligheden for at bo i Danmark. Betydningen af HIV i parforholdet vil
blive diskuteret mere indgående i Kapitel 5.
4) Den medicinske behandling. Ikke mindst i kraft af HIV-smittede udlændinges udsatte
og usikre sociale position får behandlerne i sundhedsvæsenet nemt en rolle som
erstatningsnetværk. Derved øges afhængigheden af behandlerne, så den foruden den
egentligt medicinske behandling også omfatter dele af det sociale liv. En sådan
anderledes forventning til patientrollen fortolkes ofte af behandlerne som udtryk for
kulturel forskellighed, men det er måske mere væsentligt at fokusere på de sociale
vilkår, som henviser en patient til et netværk af behandlere. Jeg skal vende tilbage til
behandlernes opfattelser af HIV-smittede afrikanere i Kapitel 8 og her kun anføre, at
Marys beretning om et ambulatoriebesøg foregriber en diskussion i dette kapitel
vedrørende kommunikationsproblemer i relationen mellem patienter og behandlere.
Kapitel 2 vil etablere en ramme for disse diskussioner i form af en analyse af
stigmatiseringsbegrebet generelt og af stigmatisering af HIV/AIDS specifikt.
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2: HIV, AIDS og stigma

Ordet stígma er græsk. Det betegnede i oldtidens Athen mærker på kroppen, skåret
eller brændt i huden, som gav omverdenen information om, at bæreren af mærket var
slave, kriminel eller på anden uværdig til almindelig social omgang (Williams, 1987:
135). På dansk (og tilsvarende på mange andre indoeuropæiske sprog) har ordet i
tidens løb ændret sig til verbet at stikke, som jo rummer såvel den oprindelige fysiske
betydning, der ellers bedst er kendt i kraft af Jesu stigmata, hans stikmærker på korset,
og den sociale: at stikke til nogen – eller at stikke i øjnene, at være påtrængende
anderledes. Dansk etymologisk ordbog (Nielsen, 1966) vil videre vide, at ordets vej er
gået via det germanske (s)teig, en spids, fra det latinske instigare, at tilskynde eller
opildne, og distinguere, at adskille eller skelne, og at stígma endvidere har den samme
rod som stízo, jeg stikker.3 Der er således gode grunde til, at den mest forhadte
fremmede i blandt os, én, der tilsyneladende er som os men tilhører fjenden, kaldes en
stikker: Ved at dolke sine frænder i ryggen blotlægger han sin egen, sande person.
Ordets historie rummer ikke bare mærket og dets symbolske betydning, men peger
også på processen, hvormed denne betydning defineres. Etymologien peger på
forholdet mellem gruppe og individ i instigare, og på overgangen fra symbol til fysisk
realitet i at stikke. Men Williams har formodentlig ret, når han i forhold til dagligdags
anvendelse giver ordet en lidt løsere definition:
[...] today the term is applied more widely to any condition, attribute, trait,
or behaviour that symbolically marks the bearer off as 'culturally
unacceptable' or 'inferior' and has as its subjective referent the notion of
shame or disgrace. (Williams, 1987: 135-6)
Minimaldefinitionen er måske, at et stigma er et tegn, som får omverdenen til at opfatte
dets bærer som en negativt afvigende person.

En afv iger er en afviger...
Antropologer har, som Freilich et al. (1991) anfører, kun i begrænset omfang
beskæftiget sig med social afvigelse som fænomen. Det er der flere grunde til. For det
første har antropologien traditionelt beskæftiget sig med samfund og kulturer, der i
forhold til andre socialvidenskabers objekter i forvejen var om ikke defineret som, så i
hvert fald opfattet som, afvigende: Typisk fjerntliggende landsbyer eller relativt isolerede
stammesamfund. Antropologiens opgave har i den forbindelse ofte været af påvise, at

3 På Hindi, der jo også er et indoeuropæisk sprog, er det blevet til t§kh~, som betyder skarp, og t §k~,
som faktisk m arkerer gruppen, ikke outsideren: T§k~ er det runde mærke på en hindus pande. Det kan
også betyde vaccination eller indsprøjtning (Chaturvedi og Tiwari, 1986).
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disse samfund og deres kulturer præcis ikke var afvigende, men ‘rationelle’ på nogle
andre betingelser end de vestligt definerede. Det statiske og lukkede kulturbegreb er
et barn af denne antropologi, hvor kultur eller kosmologi beskrives som et logisk
sammenhængende betydningssystem, der ‘forklarer’ de kulturbærende individers
adfærd. I sådanne kulturanalyser har afvigelser ofte været informationsmæssig ‘støj’,
som undtagelser, der enten har skullet indpasses i systemet eller er blevet ignoreret til
fordel for præsentationen af et sammenhængende kulturelt system.
Efterhånden, som antropologer i stigende grad vendte blikket mod vestlige samfund, gik
kulturen ‘under’: Den blev sub-kultur. Det lukkede kulturbegreb blev i vidt omfang
opretholdt, men blev indpasset i en kulturpluralisme, hvor forskelige afvigerkulturer
eksistererede indenfor en dominerende kultur. Disse afvigerkulturer havde særlige
kulturelle domæner, specielle betydningssystemer, som kunne være ukendte eller
uforståelige for den dominerende mainstream-kultur, og hvis særlige ordforråd og
kulturelt bestemte adfærd kom til at udgøre et vigtigt arbejdsfelt for antropologien.
Nedenfor (Kapitel 6) skal vi se, at sådanne subkulturer samtidigt kunne defineres som
AIDS-epidemiens særlige højrisikogrupper. Men heller ikke i studiet af sådanne
subkulturer blev afvigelse et centralt studieobjekt. Subkulturens forskellighed blev
forstået som et sammenhængende univers, hvor eks. gruppens socioøkonomiske vilkår
ofte kom til at spille en sekundær (om overhovedet nogen) rolle. Først i de senere år,
og i takt med kritikken af det lukkede og statistiske kulturbegreb, ses en begyndende
antropologisk interesse for at studere samspillet mellem ‘afvigelse’ og ‘normalitet’ (eks.
Freilich et al., 1991 og Ingstad & Whyte, 1995).
Studiet af afvigelse har derimod været centralt for sociologien siden dens fødsel. Som
jeg skal vende tilbage til i Kapitel 6, grundlagde sociologien sig med Emile Durkheim
(1858-1917) på en forståelse af normalitet og afvigelse som sundt, henholdsvis
patologisk. Det normale var middelværdien, og det, der var ‘for meget’ eller ‘for lidt’ var
sygt. Kunne man definere social afvigelse som syg, kunne man også omvendt som den
nordamerikanske sociolog Talcott Parsons (1902-1979) definere sygdom som (social)
afvigelse:
Illness, in our society, is undoubtedly motivated to a high degree and
therefore may legitimately be regarded as a type of deviant behaviour.
There is little doubt that illness belongs predominantly in the passivealienative category. But there seem to be at least two other features of the
sick role. First, there is an element of dependency, which in terms of our
analysis means an element of conformative motivational orientation.
Illness is predominantly a wi thdrawal into a dependent relation, it is
asking to be “taken care of.” It uses disability as the basis of legitimation
of this claim. (Parsons, 1951: 285)
Fælles for Parsons og Durkheim er, at de er realister. De opfatter afvigeren som en
naturlig kategori, der kan defineres ved hjælp af objektive kriterier ligesom eksempelvis
en albino. Det er kendetegnende for denne tidlige sociologi, at samfundet opfattes som
et system i ligevægt. Den sociale afviger er afvigende i forhold til et socialt ekvilibrium
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eller rum af normalitet, som han principielt truer i større eller mindre omfang alene ved
at være afviger. Sociologer med denne opfattelse af afvigere og afvigelse har Warren
og Johnson (1972) kaldt ‘korrektionisterne’. Korrektionismen har historisk udgjort den
anvendte sociologis felt, hvor sociologer har villet gøre sociologien ‘relevant’ i forhold
til sociale problemstillinger, defineret som problemer med afvigere af forskellig art, og
hvor forskningen ofte var tæt knyttet til spørgsmål om moral.
I tresserne fik denne afviger-realisme sit nominalistiske modstykke med Howard S.
Beckers bog Outsiders, hvor afvigeren ikke længere var afviger på grund af sin
afvigende substans som menneske, men på grund af selve definitionen:
Social groups create deviance by making the rules whose infraction
constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and
labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a
quality of the act the person commits, but rather a consequence of the
application by others of rules and sanctions to an “offender.” The deviant
is one to whom that label has successfully applied: deviant behaviour is
behaviour that people so label... (Becker, H. S.: Outsiders. 1963, New
York: The Free Press: s. 9, citeret i Warren og Johnson, 1972: s. 71)
En afviger er en, der effektivt er defineret som en afviger. Denne sentens blev central
i den såkaldte label (labeling) teori, som med eksponenter som Erving Goffman i
1960'erne byttede det tidligere forklaring-med-henblik-på-kontrol–perspektiv ud med et
perspektiv nedefra: De satte sig for at undersøge og beskrive, hvordan det var at blive
defineret som afviger. Samtidigt skete der også en ændring i metode fra statistisk
multivariat-analyse til (etnografisk inspirerede) feltundersøgelser (Warren og Johnson,
1972: 71).
Det er værd at bide mærke i disse to modsatrettede opfattelser af afvigelse som noget,
der enten er afvigerne iboende, og som det omgivende samfund skal forsøge at
helbrede eller korrigere, eller som en tilstand, der defineres i kraft af det omgivende
samfunds opfattelse af normalitet og moral. Det er nemlig en modstilling, som vi skal se
dukke op, omend i nye klæder, i den politiske debat vedrørende HIV-smittede
udlændinge (Kapitel 10), og som afspejler en fundamental modstilling af to strategier
til bekæmpelse af AIDS-epidemien: Skal man begrænse smitten ved hjælp af øget
kontrol med de smittede og eventuelt begrænse deres rettigheder af hensyn til det
omgivende samfund, eller skal man begrænse smitten ved hjælp af øget kontrol med
sygdommen som sådan. Det er et fundamentalt spørgsmål, som er vævet ind i
risikogruppediskussionen og i mange af de problemstillinger, jeg skal gennemgå i dette
og de følgende kapitler.
Undersøgelser af stigmatisering har som regel i større eller mindre grad udspring i
label-teorien, og de har ofte fokus på interaktionalistiske aspekter, hvorimod
korrektionisterne også i forbindelse med AIDS har en tendens til at opfatte
stigmatisering og – i et bredere perspektiv – de smittedes rettigheder som ‘støj, der
forstyrrer eller besværliggør en effektiv epidemibekæmpelse. Denne ‘hårde linie’ skal
jeg som nævnt vende tilbage til i slutningen af bogen.
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I dette kapitel skal jeg beskrive, hvorfor og hvordan henholdsvis HIV og AIDS er eller
opfattes som stigmatiseret sygdom. Jeg skal i denne sammenhæng anvende AIDS som
betegnelse for HIV-infektionen på det tidspunkt, hvor den smittede begynder at få
synlige symptomer eller følgesygdomme. Det vil ofte være ensbetydende med, at den
smittede faktisk får AIDS-diagnosen – afhængigt af, hvilke sygdomme, der konkret er
tale om – men det behøver ikke være tilfældet. Det er med denne lidt løse anvendelse
af begrebet imidlertid min hensigt at gøre opmærksom på en vigtig forskel mellem HIV
og AIDS, som er afgørende for forståelsen af stigmatiseringen af sygdommen, nemlig
at HIV kan skjules for omverdenen, hvilket sjældent er tilfældet med AIDS. Denne
distinktion er afgørende, når jeg i det følgende først diskuterer, hvordan HIV/AIDS
tillægges betydning som en forskel, der kan give anledning til stigmatisering, og
dernæst undersøger betydningen af skyld henholdsvis påvirkning af social interaktion
i forbindelse med stigmatiserede sygdomme. Og endelig skal jeg give en lidt nærmere
redegørelse for Goffmans vigtige, men generelle bidrag til forståelsen af stigmatisering
og undersøge, i hvilket omfang dette bidrag er relevant for den specifikke stigmatisering
af HIV og AIDS.

Forskellen
Den canadiske sociolog Erving Goffman (1922-1982) udgav i 1963 en banebrydende
analyse af stigmatisering.4 Goffmans stigma-analyse er interaktionistisk. Det betyder,
at hans fokus primært er på interaktion, på handlinger mellem det stigmatiserede individ
og den stigmatiserende omverden. For Goffman er det ikke vigtigt, hvad det er for en
tilstand, sygdom eller adfærd, der udløser stigmatiseringen. Den forskel, som markerer,
at her er en ‘anderledes’ person, kan ikke i sig selv forklare de reaktioner i omverdenen,
denne forskel giver anledning til. Han opfatter stigmatisering som en
uoverensstemmelse mellem forventninger til at møde en person og selve det konkrete
sociale møde. Stigmatisering refererer for Goffman ikke til en forskels natur, men til de
mellemmenneskelige relationer, forskellen giver anledning til, med det forbehold, at det
er vigtigt, om der er tale om en synlig forskel eller ej. Men den betydning, forskellen
tillægges, er en afgørende del af stigmatiseringsprocessen:
"The special situation of the stigmatized is that society tells him he is a
member of the wider group, which means he is a normal human being, but
that he is also 'different' in some degree, and that it would be foolish to
deny this difference, This difference itself of course derives from society,
for ordinarily before a difference can matter much it must be
conceptualized collectively by the society as a whole. (Goffman, 1990:
149, min fremhævning).
For Goffman er den kollektive opfattelse af forskellens karakteristika et fællestræk for
alle stigmatiserende forskelle; forskellen i indholdet af disse opfattelser spiller ikke
synderlig rolle i hans analyse, selvom han i umiddelbar forlængelse af ovennævnte citat

4
Referencerne i det følgende til Goffmans analyse er dateret 1990, hvor den anvendte Penguinudgave kom; det er im idlertid v æsentligt at huske, at bogen er skrevet lang tid før HIV/AIDS blev kendt.
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kommer med, hvad jeg tror er bogens eneste eksplicitte reference til sådanne forskelle:
This [forskellens kollektive konceptualisering] can be seen in the case of
our newly-instituted stigmas, as a person with one of them suggests:
'Having been born an atheoid type of cerebral palsy as the result of a birth
injury to the control centre of the brain, I was not aware of my startling,
complex classification until the term became popular and society insisted
that I admit my labelled deviations. It was something like joining
Alcoholics Anonymous. You cannot be honest with yourself until you find
out what you are and, perhaps, consider what society thinks you are or
should be.'5
This is even more clear in the case of epilepsy. Since Hippocrates' time,
those who discover they have this disorder have been assured a firmly
stigmatized self by the definitional workings of society. This work still goes
on even though insignificant physical impairment may be involved, and
even though many medical specialists now use the term to refer to a
seizure disorder only when no specific (and less stigmatizing) medical
disorder can be found. Here the point where medical science must
withdraw is the point where society can act most determinatively.
(Goffman, 1990: 149-150)
Jeg skal vende tilbage til denne sidste iagttagelse om forholdet mellem medicinsk
afmagt og social handling nedenfor; først må jeg se på, hvad det overhovedet er for en
type forskel, der er på spil, og som kan medføre en definition af hele personen som
‘anderledes’.
Sætter vi et øjeblik parentes om stigmatiseringen som en social relation har vi det
forhold, at et menneske på grund af en særlig attribut tillægges nogle negative
karakteregenskaber, som ikke vedrører attributten i sig selv, men hele personen.
Relationen mellem attribut og person er metonymisk: Delen beskriver helheden.
Metonymien er en betydningrelation, som bygger på et kontiguitets- eller
berøringsforhold mellem to elementer. I det følgende skal jeg imidlertid kalde alle
sådanne symbolske konstallationer, hvor betydninger overføres imellem forskellige
domæner og sammenhænge, for metaforer. Det skal jeg gøre af flere grunde. Dels er
det ikke her de sprogtekniske nuancer, der interesserer mig, men det
betydningsmæssige indhold. Og dels er det, blandt andet i kraft af Sontags (1979 og
1989) analyser af metaforisering knyttet til henholdsvis cancer og AIDS, blevet
almindeligt at tale om metaforer i forbindelse med sygdom i almindelighed og AIDS i
særdeleshed.
‘Afvigelsen’, sygdommen, forskellen, tillægges betydninger, som stammer fra forskellige
betydningsdomæner, og som medvirker til at karakterisere hele personen negativt.
Derfor er det rimeligt at sige, at stigmatisering så at sige starter med en metafor.

5 Goffman henter dette eksempel fra E. Henrich og L. Kriegel (eds.): Experiments in Surviv al. 1961,
New York: Association for the Aid of Crippled Children, s. 155
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Sådanne betydningsdomæner skal, for at legitimere stigmatiseringen, spille en central
rolle for definitionen af 'normal' adfærd - eller sagt med label-teorien, sådanne metaforer
definerer, hvad der er normalt, ved at definere, hvad der er afvigende. Der er altså tale
om en dobbelt metaforisering: Dels sammenfattes betydning i forskellen, som derved
selv er en metafor, dels udbredes forskellens metaforiske betydning til at omfatte
bærerens sociale -, personlige - og (i større eller mindre omfang) ego-identitet. Det er
denne sidste del af stigmaprocessen, som især har optaget Goffman, label-teorien og
interaktionalistiske analyser.

AIDS-metaforer
I sin analyse af metaforiseringen af AIDS nævner Sontag (1989) sygdommens
epidemiologiske binding til risikogrupperne:
Ved AIDS er skammen forbundet med skyldfølelse; og omgivelserne
søger ikke at skjule deres forargelse. De færreste spørger sig selv:
hvorfor netop mig? De fleste mennesker med AIDS, bortset fra afrikanere
syd for Sahara, ved (eller tror de ved), hvordan de har fået sygdommen.
Der er ikke tale om en mystisk sygdom, der synes at ramme tilfældigt.
Faktisk har det at få AIDS i de fleste tilfælde indtil nu været ensbetydende
med at blive afsløret som tilhørende en særlig “risikogruppe”, et samfund
af pariaer. Sygdommen driver en identitet frem i dagens lys, som kunne
være forblevet skjult for naboer, arbejdskammerater, familie og venner.
(ibid. 27-8)
Sontags beskrivelse forekommer ikke at være synderligt fordomsfri; for det første er det
i sig selv en voldsom stereotypisering at hævde, at afrikanere syd for Sahara ikke ved,
eller tror de ved, hvordan de har fået sygdommen (det er uklart, om Sontag hentyder
til viden om smitteveje eller viden om, hvem der har smittet i et konkret tilfælde; det er
heller ikke afgørende for fordommen) Meget bedre er det ikke at etablere den anden
stereotypisering, at AIDS ‘i de fleste tilfælde’ afslører en anden identitet end den,
naboer, arbejdskammerater, familie og venner kendte – der var og er som bekendt
mange bøsser, som ikke er nødt til at skjule deres seksualitet. På trods af Sontags
anførselstegn om “risikogruppe” kommer hun til at bekræfte risikogruppens
sociokulturelle eksistens ved at stereotypisere afrikanere som uvidende og
homoseksualitet som skjult, til trods for, at hun antyder et væsentligt problem. Ikke blot
fordi der er ‘skabsbøsser’, for hvem deres seksuelle identitet er så pinefuld, at de vil
gøre alt for at skjule den, og hvor det at være blevet smittet med HIV gør dette endnu
sværere end før. Men Sontags beskrivelse indebærer, at den identitet, der drives frem
i dagens lys, passer til opfattelsen af risikogruppen. Dermed overser hun, at enhver
HIV-smittet uanset ‘identitet’ har et forklaringsproblem i forhold til omgivelserne,
uanset hvordan man i øvrigt måtte leve sit liv. Definitionen af HIV/AIDS som afgrænset
til risikogrupper indebærer, at enhver smittet skal gøre rede for, hvilken risikogruppe
hun tilhører.
Sontag går videre med at sige, at den farlige adfærd, der forårsager AIDS, af
omgivelserne regnes “for mere end blot en svaghed. Der er tale om en last, om
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kriminalitet – afhængighed af ulovlige stoffer og afvigende seksuel adfærd” (ibid.: 28).
Risikogrupperne fungerer hos Sontag som metaforer for henholdsvis blod, promiskuøs
seksualitet og kriminalitet. Mens henvisningen til blod rummer spørgsmålet om urenhed,
er de to sidstnævnte overlejret af spørgsmål om skyld og moral. Blødere og
stiknarkomaner opfattes som havende for tæt kontakt med blod, en livgivende substans,
der universelt (skønt indholdsmæssigt varierende) er stærkt betydningsladet. Mens
bløderne er uskyldige i sammenhængen og derfor ikke kriminaliserede, forholder det
sig anderledes med narkomanerne, hvis misbrug ofte medfører så store udgifter, at der
til kriminaliseringen af narkotika i sig selv ofte føjer sig berigelseskriminalitet og/eller en
tilværelse som narkoprostitueret – den risikogruppe, som stærkest forbinder de tre
metaforer.
Mens homoseksualitet i Danmark er blevet legaliseret og offentligt kan sanktioneres
med loven om registreret partnerskab, kan biseksualitet ikke blot ikke sanktioneres,
siden det per definition implicerer mere end én partner og således ikke er et
‘ægteskabslignende’ (eller?) forhold, det er fortsat en lidet accepteret seksuel
præference, hvis tabuisering er med til at give Sontag ret i, at AIDS også afslører skjulte
identiteter – eller i hvert fald skjulte former for seksualadfærd: Seksualadfærd, som er
for meget, uanset om det er kvalitativt (‘perversion’) eller kvantitativt (‘promiskuitet’).
Men som Brandt (1988: 430) bemærker, har AIDS-epidemien også redefineret vores
ideer om promiskuitet i takt med, at forebyggelseskampagner og sundhedsoplysning
fortæller os, at ‘når man har sex med én, har man samtidigt sex med alle de partnere,
vedkommende har haft igennem de seneste 10 år.’ Det er en udvidelse af
metaforiseringen, som indebærer, at et enkelt forhold til en enkelt person både er
potentielt promiskuøst og anonymt, så det matcher forestillingen om bøsselivet i barer
og parker med talløse anonyme partnere.
Sontags analyse er ganske løst forankret til en empirisk virkelighed, og den svinger
indholdsmæssigt fra præcise iagttagelser, over fejende generaliseringer til besynderlige
udtalelser, som når hun mener (ibid.: 93), at gældskrisen i den 3. verden er en
‘apokalypse’ der rejser sig uden at få de frygtede konsekvenser (for hvem, må man
spørge!), eller når begrænsning af tuberkulose angiveligt intet har at gøre med hygiejne
og ren luft men udelukkende henføres til anvendelse af antibiotika (ibid.: 13).
Hovedparten af hendes analyse forholder sig til AIDS som myte, som en sygdom, der
rummer den vestlige verdens angstforestillinger. Derfor er hende analyse i høj grad
præget af sammenligninger med andre sygdomme som eksempelvis pest, og den er –
i det omfang, man får referencer i teksten, i høj grad knyttet til litteratur om disse andre
sygdomme. Derved kommer Sontag til at diskutere metaforiseringen som løsrevet fra
erfaringen med den konkrete sygdom. Dén siger hun faktisk meget lidt om.
Det måske mest konkrete i analysen – og også dens hovedsigte – er Sontags kritik af
metaforiseringen af kroppen som en fæstning, hvis immunforsvar må slås og, når det
gælder HIV, i sidste ende give op overfor den indtrængende virus. Kroppen bliver en
bærer af en fremmed fjende, som besudler den. Sygdommen bliver et tegn på den
syges svaghed, og foragt og skam knyttes ikke blot til sygdommen, men per implikation
til den syge.
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Metaforikken viser, hvorledes særligt frygtede sygdomme betragtes som
nogle fremmedartede "andre", på samme måde som fjender er det i
moderne krige. Og hvor man før tillagde den enkelte sygdom dæmoniske
egenskaber, tilskriver man den nu en fejl hos patienten, uanset om
patienterne betragtes som ofre. [...] Militærmetaforerne bidrager til en
stigmatisering af visse sygdomme og i videre forstand af dem, som er
syge. (Sontag, 1989: 14)
Sontag ser i vid udstrækning stigmatiseringen af HIV-smittede som et resultat af denne
krigsmetaforisering, der kan henføres til immunologien. Kampen mod stigmatisering
som ledsager til den fysiske lidelse, sygdommen afstedkommer, er derfor for Sontag en
kamp mod at opfatte sygdommen som en kamp:
Men det er højst ønskeligt for en særligt frygtet sygdom, at den kommer
til at virke ordinær. (ibid.: 98)
Men man kan ikke distancere sig fra metaforerne ved blot at afholde sig
fra at bruge dem. De må nødvendigvis afdækkes, kritiseres, trækkes ud
i det absurde, bruges op. [...] Den, som jeg er mest ivrig efter at få trukket
tilbage – mere end nogensinde, siden AIDS-sygdommens opdukken – er
militærmetaforikken. (ibid.: 99)
Sontag bruger her selv en interessant metafor, når hun vil have metaforen ‘trukket
tilbage’. Tilbagetrækning er som bekendt også en militær øvelse. Men Sontag
implicerer, at denne tilbagetrækning skal ske som en slags fortrydelse fra
lægevidenskabens side, fordi metaforen ikke er ‘ønskelig’. Hun bygger på en distinktion
imellem denotativt eller ‘neutralt’ sprogbrug og konnotativt eller metaforiseret sprogbrug
og antager samtidigt, at lægevidenskabeligt sprogbrug er mindre metaforiseret end
dagligdags tale. I Sontags forståelse bliver AIDS-metaforerne reduceret til en slags
negative sprogblomster, som både udspringer af og vedligeholder frygt, fordomme og
uvidenhed, og som man kan fjerne ved at synliggøre og latterliggøre fordommene og
uvidenheden i metaforerne. Immunologiens krigsmetaforik er imidlertid ikke speciel for
HIV/AIDS; det er ikke engang nødvendigvis en dårlig metaforik. Den bruges ofte
terapeutisk som et redskab til at hjælpe den HIV-smittede med at afgrænse
sygdommens betydning til præcis at være et indtrængende virus, men kan forsøge at
bekæmpe ved at styrke sit immunforsvar, en strategi som uanset dens aktuelle
biomedicinske verificerbarhed kan hjælpe patienten til at genoptage en almindelig
dagligdag.
At antage, at sygdom kan reduceres til neutrale og objektive positivistiske kategorier,
hvis lægevidenskaben vil det, er naturligvis naivt. Naiviteten bunder ikke blot på, at
Sontag ignorerer det forhold, at ‘krigsmetaforerne’ er skabt af immunologien (Martin
1994). Skulle der ske en ‘tilbagetrækning’ af krigsmetaforen, måtte det være, fordi andre
metaforer (antageligt med udspring i immunologien) fortrængte den, næppe fordi de var
mere politisk korrekte, men fordi de var mere slagkraftige for nu at blive indenfor den
samme metaforik. Naiviteten ligger derimod i den opfattelse, at sproget kan være
denotativt.
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Helt den samme letbenede naivitet finder man ikke i opfattelsen af metafor hos Lakoff
og Johnson (1980). De tager udgangspunkt i, at at metafor (og metonymi) er
fundamentale tankeprocesser, som bringes i anvendelse i enhver betydningsdannelse.6
De ser metaforen som et redskab, der fremhæver særlige aspekter ved et fænomen,
mens de skjuler eller underdriver andre aspekter (1980: 10-11). Vi bruger
retningsmetaforer for følelser (glæde=op, tristhed=ned), og vi bruger beholdermetaforer for visse begivenheder (hun er i koma, han faldt i søvn, han er kommet ud
af sin vildfarelse). Mens metaforiseringen er universel, er de konkrete metaforer i en
given sproglig sammenhæng afgørende for vores måder at forstå og strukturere vores
omverden på og dermed afgørende for, hvordan vi handler i den. Eksempelvis peger
de på det forhold, at diskussion ofte metaforiseres som krig: "Dine argumenter kan ikke
forsvares." "Han angreb alle de svage led i mit argument." "Jeg splittede hans argument
ad." "Jeg ville aldrig vinde en diskussion med ham." "Er du uenig? OK, fyr løs!" "Hvis
du bruger den strategi, vil du blive udslettet." "Hun skød alle mine argumenter ned."
(ibid.: 4) Metaforiseringen af diskussion som krig indebærer, at vi kan tabe eller vinde
en diskussion, og den kan måske endda være uafgjort. Men den er ikke befordrende
for at lytte til modpartens argumenter. Forestiller man sig derimod en kultur, hvor
diskussion er metaforiseret som en dans, bliver det meningsløst at sige, man kan vinde
eller tabe den; derimod kan man så deltage på lige for med en partner.
Men metaforens effekt er ikke blot at fremhæve særlige (positive eller negative)
kvaliteter; De kan også tjene til at gøre det uhåndgribelige håndgribeligt, for eksempel
i kraft af de såkaldte ontologiske metaforer. Et eksempel på en ontologisk metafor
kunne være at opfatte psyken som en maskine, hvilket kunne give grundlag for at sige,
at han brød helt sammen. I kraft af denne metafor gør man noget uhåndgribeligt – en
psykisk reaktion – kommunikerbar og håndterlig for tanken.
Once we can identify our experiences as entities or substances, we can
refer to them, categorize them, group them, and quantify them – and, by
this means, reason about them. (ibid.: 25)
Jeg vil ikke her gå i detaljer med Lakoffs og Johnsons kulturteori, som etableres på
grundlag af analysen af metaforer, og som lader sig kritisere af de samme årsager som
den lukkede, statistiske og systematiske kulturopfattelse, jeg nævnte indledningsvis, og
som muligvis har inspireret dem. Jeg vil blot nævne, at de på et meget basalt plan ser

6 Det ville føre for vidt at lave en grundig analyse af forskellige opfattelser af metafor og metonymi
i forskellige f agtraditioner. Men det er interessant, at mens Sontags litterære tradi tion ser metaforbrug
løsrevet fra den sociale virkel ighed og som potentielt ov erflødigt ( i modsætning til denotativt sprog) og
derfor ikke som bundet til f undamentale tankeprocesser, ser psykoanalysen – med udgangspunkt i
Freuds drømmety dning og mest rendyrket hos Jacques Lacan – metafor og metonymi som fundamentale
tankeprocesser OG som (principielt) løsrevet fra det sociales fælles symbolske sprogbrug; Lakoff og
Johnson orienterer sig mod en kognitiv tradition, der ser metafor og metonymi som fundamentale
tankeprocesser som imidlerti d er bundet til den fysiske erfaringsverden. I modsætning til Sont ag, men
med delvise sammenfald med henholdsvis psykoanalysen og den kognitive til gang ser antropologer som
Whyte og van der Geest (1989) metafor og metonymi som fundamentale tankeprocesser, som imidlertid
kun bliver v igtige for en samf unds- eller kulturanalyse i lyset af en analyse af den sociale og økonomiske
kontekst, de optræder i.
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især de såkaldte retningmetaforer forankret til den menneskelige fysik. Et af deres
eksempler er, at sundhed=op (han er helt på toppen), mens sygdom=ned (det går ned
ad bakke med ham), hvor den fysiske forankring findes i det forhold, at sygdom kan føre
til sengeleje og (ultimativt) død, hvor kroppen fysisk er nede.
Skønt en sådan fysisk referenceramme er utilstrækkelig i en antropologisk analyse,
rummer Lakoffs og Johnsons analyse vigtige indsigter, som også er blevet anvendt i
antropologiske analyser af metaforiseringsprocesser. Et godt eksempel er van der
Geests og Whytes analyse (1989) af metaforiseringen af medicin. De tager
udgangspunkt i en beskrivelse, af, hvad der kendetegner medicin dels i den sociale
verden, herunder i relationen mellem behandler og patient, og dels i den økonomiske
virkelighed, hvor medicin spiller en væsentlig rolle som en vare. På den baggrund
analyseres medicinens metaforiske og metonymiske betydningsindhold. Bortset fra, at
emnet er et andet – piller fremfor AIDS – illustrerer de en afgørende forskel til Sontag
i opfattelsen af metafor og af betydningsproduktion generelt. Mens Sontag diskuterer
betydningers løsrevede dans i et litterært univers, analyserer van der Geest og Whyte
den kontekst, som gør nogle metaforer vigtige, andre ligegyldige. Derved undgår de den
fælde, som Sontag falder i, hvor et redskab fra den litterære analyse (metaforen) ender
med at reducere konkret lidelse til sproglig pynt, man bør undgå eller ‘trække tilbage’.
Ovenfor sagde jeg med henvisning til Goffman, at stigmatisering ofte har været
undersøgt som et generelt begreb, hvor man har diskuteret stigmatisering og afvi gelse
som fænomener, der var meningsfulde i sig selv uden at lægge afgørende vægt på den
konkrete tilstand eller ‘forskel’, som var anledningen. Analyser af metaforisering i
forbindelse med sygdom har derimod været sygdoms- eller 'afvigelses'-specifikke.
Konsekvensen heraf har været, at analyser af stigmatisering som hos Goffman har lagt
for lidt vægt på, hvordan en given sygdom blev opfattet. Omvendt har der været en
tendens til, at metaforisering af konkrete sygdomme som hos Sontag er blevet
undersøgt isoleret fra de konkrete handlinger, metaforerne legitimerer eller giver
anledning til. I det følgende skal jeg på den ene side diskutere stigmatisering konkret
i forhold til HIV/AIDS og de betydninger, sygdommen tillægges. På den anden side skal
jeg søge at forankre denne diskussion i en forståelse af nogle af sygdommens konkrete
kendetegn. Denne strategi giver anledning til en slags todeling af diskussionen, som
allerede til en vis grad har været synlig i det foregående, nemlig en todeling mellem på
den ene side stigmatisering knyttet til social interaktion (hvilket jeg skal diskutere i det
følgende), og på den anden side stigmatisering knyttet til risikogruppeterminologien
(som er emnet for Kapitel 6).

HIV,AIDS og de konkrete følgesygdomme
AIDS er ikke en sygdom, men samlende betegnelse for en række sygdomme, som kan
optræde i tilknytning til HIV-infektion. Disse følgesygdomme opstår, fordi HIVinfektionen svækker kroppens immunsystem, og selvom mange af disse
følgesygdomme kan behandles, vil de til sidst medføre døden. Fra en person smittes,
til vedkommende begynder at få alvorlige følgesygdomme, går der almindeligvis mellem
5 og 15 år. Fra AIDS-diagnosen stilles, til patienten dør, går der ca. 1-2 år.
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Skønt Sontags fremstilling af AIDS-metaforer som nævnt er meget løst forankret i det
sociale liv, bliver hun dog ét sted mere konkret i sin behandling af AIDS-metaforer.
Når først symptomerne har antaget et vist omfang, kan sygdommen
udvikle sig hastigt, med grusomme lidelser til følge. Ud over de mest
almindelige sygdomme, hvormed AIDS præsenterer sig, og hvoraf nogle
hidtil har været sjældne – i hvert fald i en dødelig form, såsom en sjælden
type hudkræft [karposis sarkom] og en ligeledes sjælden form for
lungebetændelse [PCP], forekommer der en overvældende mængde af
invaliderende, skræmmende og ydmygende symptomer, der gør AIDSpatienten stadig mere urolig, hjælpeløs og ude af stand til at kontrollere
og varetage sine mest fundamentale funktioner og behov (ibid.: 24)
Det konkrete sygdomsforløb, herunder dets varighed, er meget forskelligt og
uforudsigeligt. Der er imidlertid al mulig grund til at understrege, at der er tale om en
sygdom, hvis karakter skaber angst både hos den smittede og hos omgivelserne. De
følgesygdomme, der kan komme, er blandt andet hudsygdomme og svampeinfektioner,
diarré, demens, blindhed, tuberkulose, Kaposis sarkom (en ellers sjælden form for
cancer) og andre former for cancer, og opportunistiske infektioner, herunder den iøvrigt
sjældne lungebetændelse pneumocystis carinii pneumoni (PCP).
En sådan liste vil aldrig kunne være udtømmende, og den skal kun illustrere at
sygdommen ‘i sig selv’ (i modsætning til label-teoriens påstand) har en fysisk realitet
for de mennesker, der er smittet, som ikke lader sig bortforklare ved at definere
afvigelsen udelukkende som en, der er blevet defineret som afviger af andre. Virus er
ligeglad med, hvordan det klassificeres; det nedbryder immunforsvaret alligevel og
gennemtvinger derved en position for den smittede, som er afvigende i forhold til,
hvordan den var inden smitten. Diskussioner af, hvordan HIV og AIDS ‘konstrueres’ i
kraft af vores beskrivelser af sygdommen har som nævnt en tendes til at glemme, at der
er et intracellulært liv med HIV, som påfører den smittede lidelser uafhængigt af
stereotypier og risikogrupper.
I det følgende skal jeg sammenholde denne sygdommens fysiske realiteter med en
diskussion af, om stigmatisering skyldes tilskrivning af skyld for den situation, den
stigmatiserede er bragt i – en almindelig antagelse vedrørende HIV – eller om det
snarere skyldes ‘forstyrrelse af den sociale orden’. Som nævnt tror jeg, der generelt har
været for lidt opmærksomhed om de aspekter af AIDS-stigmatisering, som udspringer
af sygdommens faktiske udvikling og forløb hos den enkelte patient.

Skyld eller forstyrrelse af den sociale orden
Analyser af AIDS-epidemiens sociale konsekvenser har ofte fokuseret på
syndebukkemotiver og tilskrivning af skyld (eks. Sabatier 1988 o.m.a.). Der er blevet
fokuseret på spørgsmålet om skyld, ikke mindst fordi risikogruppedefinitionen af
sygdommen lægger op til at kunne afgrænse smitten dels som et moralsk spørgsmål,
dels som et spørgsmål, man kan håndtere ved at udelukke de smittede fra
omgangskredsen, fra arbejdspladsen eller fra nationen. Analys er af
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stigmatiseringsprocesser som sådan har i forlængelse af især Goffmans arbejde
derimod ofte set stigmatisering som foranlediget af, hvad man kan kalde ‘forstyrrelser
af den sociale orden’, hvordan stigmatiseringen udspringer af en opfattelse af den
stigmatiserede som en person, der bryder de sociale koder i mellemmenneskeligt
samvær
Albrecht et al. (1982) har, som de siger, testet disse to forklaringsmodeller – tilskrivning
af skyld overfor forstyrrelse af den sociale orden – i forhold til social afstand til den
stigmatiserede. Testen går ud på
at undersøge, om værgren ved at
Stigmatiseret t ilstand Faktor
0
SD
have social kontak t me d
Astma
4
1,56
0,84
mennesker med bestemt e
Ledbetændelse
4
1,64
0,71
stigmatiserede tilstande eller
Kroniske sår
4
1,64
0,80
*
karakteristika skyldes 1) at man
Hjertesygdomme
4
1,77
0,78
mener, de selv er ude om, de er
Cancer
4
2,01
0,84
*
havnet i en ubehagelig situation,
Diabetes
3
1,59
0,71
eller 2) at det at være sammen
Akne
3
1,85
0,87
m e d d e m o pfattes s o m
Ar
3
1,97
0,98
problematisk, fordi samværet er
Stammen
3
2,11
1,03
præget af usikkerhed og
Fedme
3
2,15
1,04
ambivalens. De opregner på
Melanom
3
2,17
1,12
*
baggrund af eksisterende litteratur
Amputation
1
2,15
0,99
27 forskellige sådanne tilstande
Døvhed
1
2,18
1,10
og interviewer 150 direktører, ikke
Blindhed
1
2,22
0,92
*
om deres egne holdninger til
Slagtilf ælde
1
2,26
0,91
mennesker med disse tilstande,
men om, hvordan og hvorfor de
Polio
1
2,27
1,02
tror andre mennesker generelt
Epilepsi
1
2,45
1,25
*
reagerer overfor stigmatiserede.
Paraplegi
1
2,48
1,05
*
På grund l a g a f svarene
Hjernelam melse
1
2,74
1,24
*
‘konverterer’ de kvalitative data til
Parkinsons syge
1
2,79
1,21
*
kvantitative data ved hjælp af en
Kønssygdomme
2
2,79
1,55
*
given rating, hvorefter de har et
Homoseksualitet
2
3,44
1,70
*
statistisk grundla g, som de
Tidligere straff et
2
3,49
1,66
underk a s t e r forsk ellige
Psykisk sygdom
2
3,67
1,49
*
korrektions- og analyseprocesser,
Ungdomskriminal itet
2
3,94
1,79
herunder
en
såkaldt
Alkoholisme
2
3,99
1,49
faktoranalyse. Den giver dem
Narkomani
2
4,93
1,55
*
basis for at sondre mellem 4
Tabel 2: Middelv ærdi og standardafvi gelse for opfattet
forskellige
typer
af
social afstand til den stigmati serede (efter Albrecht et
stigmatiserende tilstande: 1)
al., 1982: Table 3, s. 1323). * markerer, at en given
afvi gelse reelt eller met aforisk kan associeres til eller
Alvorlige, synlige, fysisk e
minder om HIV/AIDS, enten i kraft af
handicap som paraplegi (svær
risikogrup p et e r m inologien, eller i kraft af
lammelse), amputationer og
følgesygdomm ene.
Parkinsons syge. 2) Social
afvigelse som en fortid som
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straffet, psykisk sygdom, narkomani og ungdomskriminalitet. 3) Stigmatiserende, synlige
tilstande som ar, acne, stammen, fedme og melanom (lyse eller mørke pletter på
huden), der normalt ikke er væsentligt funktionshæmmende, med polio og diabetes som
delvise afvigelser indenfor denne kategori. Og 4) Alvorlige medicinske tilstande som
cancer og astma, der ikke nødvendigvis er synlige, og som normalt kun i sene stadier
af sygdommen har åbenbare invaliderende effekter. På grundlag af denne faktoranalyse
påvises det, at der er stor forskel på stigmatiseringen af de forskellige ‘afvigelser’, idet
forfatterne finder social afvigelse mere stigmatiseret end fysisk handicap, de finder
synlige afvigelser mere stigmatiserede end mindre påfaldende afvigelser og de finder
medicinsk alvorlige tilstande mere stigmatiserede end mindre alvorlige tilstande.
Herefter præsenteres en oversigt over de 27 forskellige tilstande, opdelt efter faktor og
rangordnet efter i hvilket omfang de på baggrund af informanternes svar giver anledning
til social afstand, jvf. Tabel 2. Jeg har medtaget denne tabel, ikke fordi læseren
nædvendigvis behøver fortabe sig i talværdierne, men for at illustrere, hvorledes det
mulige sygdomsbillede ved AIDS minder om et væld af forskellige sygdomme, der hver
især optræder på denne liste over stærkt stigmatiserede lidelser. Disse AIDS-lignende
sygdomme er, ligesom iøvrigt referencer i tabellen til det, der senere er blevet AIDSrisikogrupper, markeret med en stjerne i Tabel 2; jeg skal senere vende tilbage til denne
pointe.
Videre defineres de svartyper, som tilskriver skyld eller ansvar for den stigmatiserede
situation til den enkelte, og det måles, i hvor høj grad der er korrelation mellem skyld
og social afstand. Analysen viser, at der ikke er statistisk signifikant sammenhæng
mellem de to, hvilket fører til den lidt overraskende konklusion, at tilskrivning af skyld
ikke kan forklare hverken stigmatisering af den enkelte stigmatype eller af forskellene
imellem dem. Således er hjertesygdomme mindre stigmatiserede med en gennemsnitlig
stigmascore på 1,77 end blindhed (2,22) psykisk sygdom (3,67) og alkoholisme (3,99),
selvom 13,9 % af svarene henfører hjertesygdomme til individuels ansvar/skyld mod
hhv. 2,7% for blindhed, 6,4% for psykisk sygdom og 41,9% for alkoholisme (ibid.: Table
4, s. 1323).
Derimod viser den tilsvarende analyse af ‘forstyrrelse af den sociale interaktion’ en
signifikant sammenhæng, skønt resultaterne af denne analyse ikke præsenteres på
tilsvarende vis; men Albrecht et al. sammenfatter informanters grunde til social afstand
i 6 punkter: 1) Flertydighed i den sociale interaktion (forstået som det ikke at vide,
hvordan man ‘skal opføre sig’ overfor eksempelvis en person med spastisk lammelse);
2)trussel mod socialt velbefindende; 3) trussel mod fysisk velbefindende; 4) fysisk
aggressivitet; 5) moralsk svaghed; og 6) skyldfølelse og medlidenhed. Bemærk, at
‘angst’ ikke optræder i deres analyse.
Svarene fordeler sig meget forskelligt for henholdsvis fysisk handicappede og socialt
afvigende personer. For fysisk handicappede er den helt overvejende grund til social
afstand sammenfattet i årsag 1) flertydighed i den sociale interaktion, som rummer
82,8% af svarene. Omvendt tilskrives ingen her moralsk svaghed. Hvad angår social
afstand til mennesker, der opfattes som socialt afvigende, fordeler svarene sig stort set
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ligeligt over 1) flertydighed i den sociale interaktion, 2) trussel mod socialt
velbefindende, for eksempel i form af angst for at blive mærket af stigmnaet ved
association med den stigmatiserede, 3) trussel mod fysisk velbefindende, dvs.
opfattelsen af, at eksempelvis eks-fangen (stadig?) kunne være voldelig og 5) moralsk
svaghed, dvs. at den stigmatiserede ‘ikke har kontrol over det og selv er skyld i det’
(ibid.: 1324) (se Tabel 3).
Det er selvfølgeligt interessant, at der er så stor forskel på, om der er tale om et fysisk
handicap eller en ‘social afviger’ – også selvom grænserne imellem de to kategorier
antageligt er flydende for eksempel i forhold til kønssygdomme (et forhold, der ikke
kommenteres i artiklen). Men det er uklart, hvordan der skelnes mellem opfattelsen af
moralsk svaghed som et mål for forstyrrelse af den sociale interaktion og den
tilskrivning af skyld, som denne forstyrrelse testes imod.
Årsag

Fysisk handicappede

Socialt afvigende

Flertydighed i den sociale interaktion

82,8

30,5

Trussel mod socialt velbefindende

4,7

22,9

Trussel mod fysisk velbefindende

1,6

21,4

Fysisk aggressivitet

3,9

–

Moralsk svaghed

–

23,7

Skyldfølelse og medlidenhed

7,0

1,5

I alt (n=150)

100

100

Tabe l 3: År sage r til soc ial af stand til stigm atiser ede i proc ent (e fter Albre cht et al.
1982: Table 6, s. 1324)

Albrecht et al. har imidlertid nogle interessante betragtninger, blandt andet at
varigheden af den tilstand, der giver anledning til stigmatisering, ikke er afgørende for
udstødelsen; snarere, siger de, er det stigmaet, der er kronisk. Den stigmatiserede
bedømmes ikke i forhold til, om hun er ‘holdt op’ med at være en afviger, men i forhold
til, at det er mere sandsynligt at der kommer ‘tilbagefald’ end det modsatte.
Der er imidlertid grund til at være skeptisk dels overfor den statistiske behandling af
materialet, dels overfor kategoriseringen af stigmatiserede tilstande. Hvad den
statistiske behandling angår, fremgår det ikke, i hvilket omfang, skyld er en
medvirkende årsag til, at en række tilstande, som ofte opfattes som bundet til skyld
såsom alkoholisme, narkomani og kriminalitet, klart befinder sig i den mere
stigmatiserede ende af skalaen.
Hvad kategoriseringen angår, har jeg nævnt det problematiske i at adskille moral og
skyld. Men der er en anden indvending, hvis påtrængende karakter skyldes HIV og
AIDS.7 Ved sygdomme som HIV og AIDS kan en lang række af de nævnte tilstande
forekomme lag på lag. Det skyldes, at AIDS er navnet på en lang række sygdomme,

7 Tidspunktet for artik len taget i betragtning kan man naturligvis ikke bebrejde forfatterne, at de ikke
inddrager overvejelser over HIV og AIDS.
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som bryder ud på grund af den HIV-smittedes svækkede immunforsvar – herunder HIVrelateret demens og andre sygdomme i hjernen, som kan give symptomer, der til
forveksling kan ligne eksempelvis sklerose (en sygdom, Albrecht et al. ikke har taget
i betragtning) og flere sygdomme på listen. Ydermere er HIV og AIDS ofte enten reelt
eller imaginært forbundet til andre af de stigmatiserede kategorier på listen som
homoseksualitet, narkomani og kønssygdomme. Jeg har som nævnt på Tabel 2 tilføjet
en stjerne yderst til højre for de ‘tilstande’, HIV og AIDS omslutter – om ikke i den
enkelte patient, så i beskrivelserne af sygdommen.
På det grundlag skal jeg forsøge at sammenfatte den foreløbige diskussion. Vi så
ovenfor, at metaforens effekt dels var at fokusere på et særligt aspekt ved en ting eller
et forhold på bekostning af andre aspekter, og dels var at gøre noget diffust og
uhåndgribeligt håndterligt for tanken ved at forsyne det med grænser og konkrethed
(ovenfor, s. 37). Og med rækken af invaliderende følgesygdomme (ovenfor, s. 39) er
det tydeligt, at AIDS er en sygdom, der giver anledning til stor angst både for den
smittede selv og for omgivelserne. Det tydeliggøres yderligere med Albrecht et al.s liste
over frygtede stigmatiserede sygdomme, som minder om eller faktisk henhører til
rækken af HIV-følgesygdomme. Det peger på det vigtige forhold, at metaforiseringen
af HIV og AIDS er en måde, hvorpå man afgrænser den ellers amorfe og omfattende
angst, der ledsager sygdommen. Det er derfor, krigsmetaforiseringen af
immunforsvaret, som Sontag kritiserede, på én gang og tilsyneladende paradoksalt
både kan fungere stigmatiserende, når ikke-smittede bruger den til at afgrænse smitten
fra sig selv, og kan fungere terapeutisk, når metaforiseringen tjener til at afgrænse
smitten for den smittede selv.
Skønt det er banalt, at AIDS er angstfuldt, er pointen her ikke banal. Den indebærer
nemlig, at alternativet til Sontags krigsmetafor ikke er denotativt sprogbrug, men enten
uafgrænset angst eller andre metaforer. Men det har også konsekvenser for forståelsen
af stigmatisering mere generelt. Det betyder nemlig, at ‘skyld’ og ‘forstyrrelse af social
interaktion’ ikke kan modstilles som årsager til stigmatisering, som Albrecht et al. gør.
Derimod må begge kategorier ses som forskellige typer af metaforiseringer, som
symbolsk legitimerer en social reaktion, nemlig afstand til den stigmatiserede. Skyld
som metafor henviser til juraen og domstolene, hvor det forbinder en ugerning med et
bestemt individ, som i kraft heraf kan straffes. Når den HIV-smittede ses som skyldig for
sin egen situation, ses sygdommen som en straf i sig selv, og siden denne straf må
opfattes som retfærdig (ellers ville personen jo ikke være skyldig) legitimerer skylden
social afstand. At metaforisere angsten for en person med en given afvigelse som
‘skyld’ legitimerer afvisning. I AIDS-sammenhæng er denne metaforisering tæt
forbundet med begrebet om risikogrupper. Ved at afgrænse sygdommen til særlige
grupper, opnås både at placere skylden for epidemien og af udgrænse angsten for
sygdommen, hvis man kan placere sig selv udenfor disse grupper. I forbindelse med
HIV-smittede udlændinge – og særligt i forbindelse med udlændinge, der umiddelbart
kan genkendes som sådan, som eksempelvis afrikanere i Danmark – gøres denne
tilskrivning af skyld lettere på grund af den forudeksisterende racemæssige
stigmatisering.
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Spørgsmålet om skyld kan imidlertid ikke reduceres til udelukkende at handle om
fordømmelse af grupper af mennesker, med hvem man iøvrigt ingen kontakt ønsker.
Goffman bemærker i en bisætning, at det netop i forhold til sine mest intime forbindelser
kan være mest magtpåliggende for individet at skjule noget skamfuldt. Relevansen af
skyld i forbindelse med stigma er antageligt størst på et af to planer. Det ene er i den
intime sfære, hvor anonymiteten er mindst. Det er i den nære omgangskreds og i
familien, hvor mennesker er afhængige af hinanden og spundet ind i hinandens
personlige biografier på godt og ondt. Her kan skyldfølelse eller skyld – forstået som
skyld for, at man har eksempelvis pådraget sig en belastende sygdom – være
afgørende, blandt andet fordi sygdommen kan have belastende konsekvenser for andre
i form af bristede planer og forventninger, afhængighed eller stigmatisering af hele
familien. Det andet plan er som nævnt det mest anonyme, hvor skylden for en lidelse
kan henføres til en afgrænset gruppe af fremmede, som man bekvemt kan holde sig
udenfor – en risikogruppe.
At metaforisere angsten som det, Albrecht et al. kalder ‘forstyrrelse af den sociale
orden’, og som henviser til ambivalens og ubehag ved at blive konfronteret med en
given sygdom, legitimerer ikke i samme grad fornægtelse af sygdommen. Man kunne
sige, at denne metaforisering ikke er særligt effektiv til at rumme angsten, fordi angsten
næsten anerkendes: Ved AIDS konfronteres man med sygdom og forestående død, og
man finder det ubehageligt og vil foretrække at undgå denne konfrontation.
At angst fører til stigmatisering af HIV-smittede er ikke nyt; faktisk er det en udbredt
anerkendt sandhed. Men almindeligvis opfattes angsten som forårsaget af uvidenhed
om smitteveje, hvorfor midlet imod den er oplysning om, hvordan sygdommen smitter
eller ikke smitter. Jeg skal vende tilbage til dette spørgsmål senere og her blot anføre,
at denne opfattelse bygger på en utilstrækkelig opfattelse af forholdet mellem angst,
metaforisering og stigmatisering, som minder om Sontags ønske om denotativt sprog.
Angsten for en smitsom, dødelig og uhelbredelig sygdom kan ikke fjernes på denne
måde, lige så lidt som man kan fjerne angst for døden som sådan ved at oplyse om
bedemandens arbejdsgang. Men den kan måske bearbejdes konkret, hvor den opstår
i lokale sammenhænge.
Det er altså min påstand, at angst for døden og måske især for en særligt pinefuld død
spiller en afgørende rolle som en fællesnævner for metaforisering og stigmatisering af
HIV/AIDS. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan være grund til at nuancere
opfattelsen af henholdsvis HIV og AIDS som stigmatiseret sygdom. Det er bestræbelsen
i resten af dette kapitel.

Værens stigma og gørens stigma
Selv hvis man synes, at Albrecht et al.s (1982) kvantificering af stigmatisering målt i
opfattelser af social afstand er problematisk, forekommer det rimeligt at sige, at
narkomani eller alvorlig psykisk sygdom giver anledning til mere stigmatisering end
eksempelvis diabetes eller det at have et ar. Er det absurd at spørge, hvad der er mest
stigmatiserende: HIV eller AIDS? Jeg tror, det er et spørgsmål, som kan være med til
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at afdække væsentlige forhold vedrørende stigmatisering af sygdommen.
Goffman peger i sin analyse på to forhold, som gør, at en sygdom (eller anden
‘afvigelse’) kan opfattes som en trussel mod den sociale orden. For det første, fordi den
stigmatiserede forstyrrer den ‘normale’ sociale interaktion ved at overtræde gældende
kulturelle koder for, hvordan ‘man’ opfører sig, især i forhold til almindelig social
gensidighed eller reciprocitet (tag ikke fejl af formuleringen: Det skulle være fremgået
at den forudgående gennemgang, at forstyrrelsen primært beror på, at stigmaet opfattes
som forstyrrende af de ‘normale’), og at denne forstyrrelse i hvert fald hvad angår
HIV/AIDS antageligt kan henføres til angst. For det andet, fordi den stigmatiserede i
kraft af denne ‘forkerte’ adfærd opfattes som et mangelfuldt væsen, en person med en
‘spoleret identitet’. Det første har at gøre med gøren, med handlinger, med interaktion.
Det andet har at gøre med væren, med ‘væsen’ og identitet, med tilskrivning af
betydninger. Diskussionen af, hvilken rolle skyld spiller i forholdt til forstyrrelse af den
sociale orden, kan måske blive lidt klarere i lyset af denne skelnen mellem væren og
gøren. Mens man i almindelighed ikke holdes ansvarlig for, hvordan man er, er man
derimod ansvarlig for sine handlinger. ‘Han kan jo ikke gøre for, at han er sådan’ er en
almindelig, skønt dårlig, undskyldning for tåbelige handlinger.
Den britiske sociolog Graham Scambler (1984) skelner mellem ‘tilskrevet’ (ascribed) og
‘erhvervet’ (achieved) afvigelse:8
An ascribed rule breaker acquires his or her deviant status independently
of any purposeful activity: thus, for example, an ugly person might be
considered an ascribed rule breaker. By contrast, an achieved rule
breaker can be said to have ‘earned’ his or her deviant status: the young
delinquent or the alcoholic have both achieved rulebreaking status, at
least to some extent, on the strength of their own actions. (Scambler,
1984: 204)
Her er væren og gøren også på spil. Forholdet mellem væren og gøren spiller både ind
i evalueringen af, hvorfor og hvordan den stigmatiserede er havnet i sin situation, og
i evalueringen af, hvorledes det konkrete stigma måtte forstyrre den sociale interaktion;
begge dele kan resultere i effektueringen af sociale sanktioner i en konkret social
situation.

8
Scambler henv iser i den forbindelse til Mankoff, M.: Societal reaction and Career Deviance: A
Critical Analysis. i: Sociologi cal Quarterly 12, 1971, s. 214-218
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Figur 1 er en bestræbelse på i en model at sammenfatte dele af den forudgående
diskussion. Læst fra venstre mod højre er den øverste linie en tidslinie, der forbinder
et socialt nu med den fortid, hvortil erhvervelsen af stigmaet hører. De sociale
konsekvenser finder sted i nuet, men kan i større eller mindre grad legitimeres ved at
henvise til fortidens skyld. Den venstre side af ‘blomsten’ vedrører denne fortid og den
skyld, der tilskrives. Hvis årsagen til stigmaet opfattes i ‘værens-modus’, tilskrives
individet ingen eller ringe skyld. Stigmaet kan for eksempel være medfødt, eller det kan
være opstået som følge af et uheld eller en sygdom, hvor personen af sig selv og af
andre opfattes som uden indflydelse på begivenhederne. I forbindelse med HIV og
AIDS ville der her typisk være tale om smitte ved donorblod, ved faktorpræparat eller
ved fødsel. Hvis årsagen derimod tilskrives personens handlinger, hvor smitten
henføres til ubeskyttet samleje, vil der været et væsentligt større element af skyld
involveret. Er der overlap mellem væren og gøren, det vil sige fortolkes handlingen, som
medførte den stigmatiserede tilstand, som en del af personens væsen, eller opfattes

Figur 1: Værens- og gørens-modaliteter i forhold til stigmatisering
handlingen som et tegn på personens hidtil ukendte, men nu afslørede, sande væsen,
vil tilskrivningen af skyld være størst. Det er i sammenblandingen af væren og gøren
i forbindelse med årsagen til en stigmatiseret tilstand, tilskrivningen af skyld mest
effektivt kan legitimere nuets sociale sanktioner. Sådanne sammenblandinger af væren
og gøren etableres i risikogrupperne, hvis medlemmer tilskrives en homogen identitet
(som narkomaner, bøsser, prostituerede, afrikanere, haitianere) og, per implikation, en
fælles risikoadfærd (de deler sprøjter og/eller er promiskuøse).
På blomstens højre side er der et tilsvarende forhold mellem gøren og væren og
forstyrrelse af den sociale interaktion. De umiddelbart mest forstyrrende stigmatyper er
de, der mest direkte forstyrrer interaktionens gøren. Det kan være stammen eller
blindhed eller tunghørhed; men i forhold til HIV og AIDS er det som tidligere anført
snarere rædslen ved livets forgængelighed, som møder omverdenen i skikkelse af den
neurologisk påvirkede AIDS-patient, hvis tilstand gør det umuligt at fæstne blikket på
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samtalepartneren mere end sekunder ad gangen, eller som gør det svært overhovedet
at tale. Mere end noget anden er det den stumme angst for døden, som AIDS-patienten
holder op for sig selv og sin omverden. Men ofte kan den egentlige stigmatisering i den
sociale interaktion snarere være knyttet til omverdenens begrænsende opfattelser, hvor
den HIV-smittede opfattes som én, der ikke er i stand til at foretage sig ting, som måske
kan være fysiske udfordinger for den smittede, men hvor omverdenen opfatter hans
kræfter som en ressource, der er ved at løbe tør, og hvor hver anstrengelse gør livet
kortere snarere end at gøre det mere indholdsrigt. Så kan den smittede opleve at skulle
argumentere med sine omgivelser for at få lov til eksempelvis at køre en tur på cykel.
Mens sådanne oplevelser almindeligvis vil være knyttet til nære omgivelser, kan den
gennerelle tvetydighed i den sociale interaktion betyde, at de næste lag i
omgangskredsen trækker sig tilbage og forsøger at undgå samvær, fordi det opfattes
som besværligt, hvor det før sås som fornøjeligt.
Også hvad angår den sociale interaktion er stigmaet mest udtalt, når væren og gøren
overlapper i omverdenens øjne. Det gælder selvfølgelig i al socialt samvær, at værensog gørensmodaliteter konstant evaluerer hinanden: Gøren forklares eller undskyldes
med henvisning til væren, og væren tager farve af gøren – man er summen af sine
handlinger, som Sartre ville det, men man er mere og mindre end det. Det er derfor,
stigmaet som Albrecht et al. bemærkede (jævnfør ovenfor, s. 42) kan være mere kronisk
end de tilstande, der forårsager det. En eks-straffet, en eks-narkoman, en eksalkoholliker og en tidligere psykiatrisk patient vil ikke slippe af sted med selv små,
afvigende handlinger, uden at det tages til indtægt for deres afvigende væren. Men for
en lang række af de tilstande, der er opført på listen hos Albrecht et al. (Tabel 2, s.40),
gælder det, at de er lige så kroniske som HIV-infektionen.
I det foregående afsnit antog jeg, at metaforikken vedrørende HIV og AIDS var todelt
i en gruppe af metaforer, der var bundet til skyld, årsag og risiko(gruppe) og en anden,
der var associeret med AIDS-patienten konkrete symptomer. Jeg har med analysen af
væren og gøren i det foregående forsøgt at vise, at denne todeling fordobles, jævnfør
Figur 1. Men effekten af denne fordobling er at udskille de uskyldige; de, der har
pådraget sig et stigma, som potentielt udstøder dem, men som kan friholdes fra gørensmodaliteten, vil i reglen være mindre stigmatiserede end de, hvor væren og gøren er
ét med skyld og interaktion. Den lim, der binder dem sammen, er metaforen. Et stigma
kan defineres som et mærke (en attribut, et karakteristikum, en tilstand), der metaforisk
og negativt overlejrer andres opfattelse af en persons væren (væsen, identitet, person,
biografi, karakter) og gøren (handlinger, adfærd, opførsel) på en måde, der er egnet til
at legitimere sociale sanktioner. Bemærk, at det ikke personens væren og gøren som
sådan, der legitimerer de sociale saktioner, men deres metaforiske aspekt, det vil sige
beskrivelsen af og dermed opfattelsen af, hvad det givne stigma betyder for
mulighederne for at have social samkvem med den given person. Stigmaet definerer
rammerne for, hvilke sociale aktiviteter andre mennesker vil tillade den pågældende at
deltage i - i modsætning til et handicap, der i en ikke-stigmatiseret social interaktion
sætter de fysiske grænser for, hvilken type af aktiviteter den handicappede kan deltage
i. Et stigma er en metafor, som man kan bruge til at legitimere overfor sig selv eller sin
omverden, at man ikke kan have noget at gøre med en bestemt slags mennesker.
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Selvet og samfundet
Fokuseringen på metaforernes betydning i det foregående har haft til hensigt at vise,
at vores beskrivelser af verden, af sygdomme og af mennesker altid vil være metaforisk,
og at disse metaforiske beskrivelser er en integreret del af det sociale liv, herunder af
enhver stigmatiseringsproces. Jeg har forsøgt at vise hvilke metaforer, der spiller en
særlig rolle i forbindelse med HIV og AIDS, og i forbindelse med stigmatisering af HIV
og AIDS, for her at få et fingerpeg om, hvorfor HIV/AIDS er stigmatiseret. Denne
diskussion ligger så at sige efter Goffman. I resten af dette kapitel vil jeg imidlertid gribe
tilbage til Goffmans analyse af stigmatisering, som vil blive gennemgået med henblik
på at vise, hvad der er relevant i forbindelse med HIV og AIDS. Med sit arbejde
foregriber Goffman nemlig tyve år før AIDS-epidemien en række meget væsentlig
forhold, som på ingen måde har mistet deres relevans, når man skal prøve at forstå,
hvordan HIV/AIDS er stigmatiseret.
Goffmans fokusering på den mellemmenneskelige interaktion er knyttet til hans
opfattelse af samfundet som bestående af selvet i interaktion med andre selv’er. Det
er denne interaktion, der binder samfundet sammen. I denne opfattelse er der et
modsætningsforhold mellem selvet og samfundet, hvor samfundet begrænser selvets
udfoldelse. Samtidigt eksisterer selvet kun i kraft af det omgivende samfund: Det er
betingelserne, som gives selvet for at udfolde sig i samfundet, der optager Goffman.
Han anerkender samfundets institutionell e magtstrukturer, men i analysen af stigma
henvises vi oftest til et niveau i samfundet, hvor mennesker interagerer og udveksler
som rituelle objekter. Goffman ser selvet, også i andre af sine værker, som en persona
dramatis, der på en scene udfylder sin rolle
It [selvet] is a dramatic effect arising diffusely from a scene that is
presented, and the characteristic issue...is whether it will be credited or
discredited. (Goffman i The Presentation of Self in Everyday Life, 1959,
New York: Doubleday, s. 252-3, cit. i Manning, 1976: 16)
Det er en scene, hvor selvets mulige identiteter konstant forhandles. I disse
forhandlinger sættes individets sociale status hele tiden på spil. Der er en risiko ved al
social kontakt, fordi man kan miste noget af den anseelse, man havde, og fordi man kan
blive tvunget til at ændre sin opfattelse af sig selv.
...Stigma involves not so much a set of concrete individuals who can be
separated into two piles, the stigmatized and the normal, as a pervasive
two-role social process in which every individual participates in both roles
[... ] The normal and the stigmatized are not persons but rather
perspectives' (Goffman 1990: 163-4).
Det er analysen af identitet, der etablerer den fælles forståelsesramme for ‘normale’ og
stigmatiserede eller afvigere. Goffman etablerer en skelnen mellem mulig (virtual) og
faktisk (actual) social identitet. Stigmaet udgør en særlig uoverensstemmelse mellem
virtuel og faktisk identitet. Den virtuelle identitet opstår, når en person mødes med en
fremmed og allerede ved personens fremtræden foregriber, hvad han kan forvente sig.
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Denne foregribelse bliver til en normativ forventning, som forvandles til et 'retfærdigt'
krav til den pågældende om, hvordan han eller hun skal opføre sig. Hvis den
pågældende fremmede fremtræder anderledes i negativ retning end andre, som ellers
bebor de kategorier af personer, der er tilgængelige for ham at blive klassificeret i,
reduceres den pågældende person fra en hel og almindelig person, til en belastet og
lav person (ibid.: 12). Tilskrivelsen af en sådan attribut kalder Goffman et stigma, når
dets diskrediterende effekt er særligt stor. I den forstand kan stigmatisering ikke forstås
som et forhold, der er en given afvigelse iboende; stigmatisering må forstås som en
særlig social relation.
Mens den sociale identitet betegner den sociale kategori, en person anbringes i,
betegner personlig identitet hvilke karakteristika, man tilskrives indenfor denne kategori.
Goffman definerer personlig identitet som bestående af to forhold. 1. Identitetsmærker,
som er unikke, og som lader andre identificere én som den, man er; og 2. Livshistorien,
eller biografien, som er unik, selvom den er udgjort af hændelser, der hver for sig deles
af andre mennesker. Både social og personlig identitet betegner imidlertid tilskrivning
af identitet. Heroverfor definerer Goffman ego-identitet:
Social and personal identity are part, first of all, of other persons'
concerns and definitions regarding the individual whose identity is in
question. In the case of personal identity, these concerns and definitons
can arise even before he's born and continue after he has been buried,
existing, then, at times when the individual himself can have no feelings
at all, let alone feelings of identity. On the other hand, ego identity is first
of all a subjective, reflexive matter that necessarily must be felt by the
individual whose identity is at issue. (ibid.: 129)
Ego-identiteten omfatter det niveau, hvor individet reflekterer over og reagerer på
omverdenens tilskrivning af social og personlig identitet ved forskellige typer af og
grader af accept eller modstand – ego-identiteten er på én gangs udgangspunktet for
og resultatet af stigma coping.

Synlighed og stigma coping
Karakteren af det mærke, som udløser eller udløses af stigmatiseringen, er afgørende.
Goffman indfører en vigtig skelnen, som har konsekvenser for forståelsen af forholdet
mellem forstyrrelser af den sociale interaktion og skyld, og som også har stor betydning
i forhold til HIV og AIDS. Det er en skelnen mellem den miskrediterede eller
stigmatiserede person og den miskreditable eller stigmatiserbare person.
Hvis mærket er synligt, eller rettere, åbenlyst i en bestemt social sammenhæng, er dets
bærer miskrediteret i større eller mindre grad. At stamme eller at være døv er ikke
synlige forskelle på samme måde som at være delvist lammet eller spedalsk. Forskellen
opdages først i det øjeblik, en samtale indledes; omvendt kan det til gengæld være
mere påtrængende forskelle ved typer af interaktion som eksempelvis en
telefonsamtale. Miskrediteringen vil give den stigmatiserede anledning til forskellige
typer af ‘spændingshåndtering’ (tension management), både afhængigt af, hvilken
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specifik lidelse, der er tale om, og i hvilken specifik sammenhæng, man kommunikerer
med andre mennesker.
Hvis mærket derimod ikke er åbenlyst, bliver det afgørende, om omverdenen kender til
dets eksistens. I den situation er bæreren af stigmaet ikke miskrediteret, men
miskreditabel, dvs. i fare for at blive miskrediteret, såfremt mærket bliver kendt. Her er
det afgørende ikke at håndtere åbenlyst pinlige eller ubehagelige situationer, men at
håndtere informationen om stigmaet.
Forskellen mellem at være HIV-smittet og at være syg af AIDS kan ofte modsvare
forskellen mellem skjult og åbenlyst stigma, fordi mange af de AIDS-definerende
følgesygdomme er svære at holde skjult. At blive testet HIV-positiv betyder, at den
smittede skal tage stillling til, hvordan han vil håndtere denne viden i en situation, hvor
den (som regel) ikke er åbenlys for omverdenen. Hvem kan man betro sig til, i hvilket
omfang vil de reagere afvisende, vil de fortælle det videre til andre, og til hvem –
spørgsmål af en karakter, som måske aldrig har været overvejet før, eller som først
dukker op bagefter, når man har skiftet status fra miskreditabel til miskrediteret. Hvis
man derimod har synlige og påfaldende symptomer af sygdommen, som det ofte er
tilfældet, når man opfylder kriterierne for at få AIDS-diagnosen, er det ikke længere
informationer, man skal håndtere, men situationer.
Goffman (1990: 19) definerer accept af stigmaet som det forhold, at den
stigmatiserende ikke giver den stigmatiserede den respekt og anerkendelse, som hans
sociale identitet iøvrigt har ledt den stigmatiserende til at forvente at skulle yde og den
stigmatiserede til at forvente at få, hvorefter den stigmatiserede accepterer denne
fornægtelse ved at finde ting hos sig selv, som retfærdiggør den dårlige behandling.
Goffman opregner 5 forskellige typer af reaktioner hos den stigmatiserede i denne
situation (ibid.: 23):
1. Korrektion:

I nogle tilfælde vil det være muligt at korrigere, hvad den
stigmatiserede ser som årsagen til problemet, f.eks. ved
plastikkirurgi, øjenoperation for blindhed, etc. Sådanne forsøg på
korrektion lader ofret i risiko for at blive ofre for alskens
plattenslagere og kvaksalvere, som lover at kunne løse
problemerne, og som sælger talekorrektion, creme til lysere hud,
etc.
2. Normalisering:
Den stigmatiserede kan forsøge at opdyrke felter af aktivitet, som
almindeligvis ville blive opfattet som udelukket for en person med
hans problem, f.eks. som blind at blive bjergbestiger.
3. Sekundærgevinst: Den stigmatiserede kan forsøge at opnå særlige privilegier med
henvisning til sin ‘tilstand’, eller som undskyldning for ikke at
have opnået et resultat, som ikke er lykkedes af andre grunde.
Det er imidlertid vigtigt at påpege, at begrebet om
sekundærgevinst i høj grad i sig selv kan være stigmatiserende,
fordi det kan anvendes til at afvise berettigede krav eller
underdrive betydningen af et konkret handicap.
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4. Særlig begunstigelse:

5. Selvisolation:

Stigmaet kan af den stigmatiserede ses som en
tildragelse, der har givet livet en særlig kvalitet, og
som har åbnet personens øjne for vigtige facetter i
livet, der er skjult for de normale.
Frygten for eller forudsigeligheden af ubehagelige oplevelser
pga. stigmatisering kan få den stigmatiserede til at arrangere sit
liv på en sådan måde, at konfrontationer med stigmatiserende
medmennesker i vidt omfang undgås. Selvisolation kan have
alvorlige psykiske følgevirkninger i form af mistænksomhed,
depression, fjendtlighed, angst og forvirring.

Den stigmatiserede kan aldrig være sikker på, om indgåelse af en ny social kontakt vil
medføre social accept eller afvisning. Det afgøres først i forsøget. Denne uvished
stammer ikke kun fra den manglende sikkerhed for, i hvilken kategori han vil blive
placeret, men også fra hans viden om, at hvis han accepteres, vil han af andre blive
forsvaret på grundlag af hans stigma. Ydermere har den stigmatiserede en konstant
fornemmelse af at "være på", idet han er nødt til at være kalkulerende og selvbevidst
i forhold til sin adfærd. Dagligdags og selvfølgelig adfærd kan af andre blive evalueret
som specielle eller fantastiske præstationer.
Den stigmatiserede vil ofte føle, at blandede sociale situationer giver anledning til
flydende og usikker (unanchored) interaktion – dét, som Albrecht et al. ovenfor kaldte
‘forstyrrelse af den sociale orden’. Men hvis det er tilfældet, er det også sandsynligt, at
de 'normale' oplever, at den stigmatiserede enten er for aggressiv eller for skamfuld, og
at han tillægger dem slette intentioner. (ibid.: 29) Omverdenen vil gebærde sig, som om
han naturligt falder ind i en af de tilgængelige kategorier, uanset om det betyder at
behandle ham bedre eller dårligere end man føler, at han er, eller man vil behandle
ham som en ikke-person.

Kendthed og informationskontrol
Når en miskreditabel persons forskellighed ikke er umiddelbart synlig eller mærkbar for
andre, og den ikke er kendt på forhånd, handler det for personen ikke om at håndtere
de spændinger, der opstår i den sociale kontakt, men snarere om at håndtere
informationen om forskelligheden: At vise det eller ej, at sige det eller ej, at lyve eller ej
– og i hvert enkelt tilfælde: For hvem, hvornår, hvordan, og hvor? Goffman skelner
mellem stigmaets ‘synlighed', forstået som omverdenens mulighed for at sanse det, fra
dets kendthed. Hvis det er umiddelbart synligt, er det også umiddelbart kendt, hvorimod
det kan være kendt uden at være synligt. Desuden kan et stigma, uanset om det er
synligt eller kun kendt, være mere eller mindre forstyrrende eller påtrængende i forhold
til det sociale samvær. Videre kan et stigma have et bestemt fokus, defineret som de(t)
felt(er), der af de(n) stigmatiserende opfattes som dekvalificeret på grund af stigmaet.
Grimhed kan være forstyrrende for face-to-face kommunikation, men ikke for
telefonkontakt, at stamme kan være det for begge felter (ibid.: 58).
Den information, der er mest relevant i forhold til stigma, har bestemte karakteristika.
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Der er for det første tale om individuel information. For det andet er den permanent i
modsætning til humør, følelser og intentioner på et bestemt tidspunkt. Og for det tredje
er informationen – ligesom det tegn, der bærer den – refleksivt (det henviser til den
person, der bærer det) og bundet til kroppen. Synligheden af et stigma – og dermed
dets kendthed – afhænger imidlertid af øjnene, der ser. Afkodningskapaciteten i forhold
til eks. HIV-infektion vil almindeligvis være langt større hos en infektionsmediciner end
hos en skorstensfejer eller skovridder. Identifikationen af en miskreditabel er således
mere kompliceret, hvilket også har konsekvenser for, hvorden den miskreditable
forsøger at håndtere informationen.
En del af informationen er kondenseret i, hvad Goffman kalder stigmasymboler. Han
kontrasterer stigmasymboler med statussymboler: Statussymboler er symboler, der
fortæller omverdenen, at bæreren bør anses for at befinde sig i en gunstig social
position. Stigmasymboler er symboler, der er specielt velegnede til at synliggøre en
nedværdigende identetitets-diskrepans, som opbryder det tidligere, sammenhængene
og harmoniske sociale billede af personen, som derfor revurderes og reklassificeres i
omverdenen. Et stigmasymbol, som kunne rumme information om en HIV-smittets
smittestatus kunne eksempelvis være en pakke Retrovir i toiletskabet.
Stigmatisering er tæt knyttet til stereotypisering eller 'profilering' af normative
forventninger hvad angår adfærd og karakter. Stereotypisering som mekanisme
fungerer primært i forhold til mennesker, som ikke kender hinanden særligt godt, og
hovedsageligt i forhold til grupper af mennesker, der er mere eller mindre anonyme i
forhold til den person, som stereotypiserer. Det samme gælder i en vis udstrækning for
stigma, idet man kan antage et kontinuum, hvis ene pol er anonyme kontakter, og hvis
anden pol er nære personlige relationer (ibid.: 68-9). Men selvom stereotypisering
formodentlig er en indbygget del af stigmatiseringsprocessen, er de to ikke identiske,
hvilket bekræftes af, at familiaritet med den stigmatiserede på ingen måde er en garanti
mod foragt (ibid.: 70). For miskrediterede snarere end miskreditable personer er der
mange eksempler på, at såvel individets nære venner og familie som fjernere
bekendtskaber vil blive skræmt væk af stigmaet. Yderligere, hvis det er en part i et
parforhold med børn, kan personen måske dele information om sit stigma med sin
partner, men ikke med børnene, som dels kan opfattes som upålidelige i forhold til at
bevare hemmeligheden og dels kan opfattes som for skrøbelige til at rumme denne
viden.
Goffman foreslår derfor, at vi fremfor et kontinuum med intime og anonyme relationer
på hver pol tænker på
...various structures in which contact occurs and is stabilized - public
streets and their strangers, perfunctory service relations, the
workplace, the neighbourhood, the domestic scene - and to see that in
each case characteristic discrepancies are likely to occur between
virtual and actual social identity, and characteristic efforts are made to
manage the situation. And yet, the whole problem of managing stigma
is influenced by the issue of whether or not the stigmatized person is
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known to us personally. (ibid.: 72)
Især i forhold til informationskontrol vedrørende et ikke åbenlyst stigma gør der sig
således to vigtige forhold gældende. Det ene er biografiske diskontinuiteter, det andet
er stigmaets geografi. De kan ofte være forbundne.
Med biografiske diskontinuiteter menes, at forskellige mennesker har forskelllige sæt
af information om en person. Et individ med selv et synligt stigma vil være i stand til at
begrænse andres viden om sin skavank - hvordan den er opstået, etc., eller vælge
kommunikationsformer (brev, tlf.) hvor den forbliver usynlig. Der er også typer af stigma,
(Goffman nævner blandt andre prostituerede, tyve, tiggere og narkomaner) som må
holde deres identitet skjult for bestemte kategorier af personer, typisk for politiet, mens
de bevidst synliggør den for andre grupper, f.eks. prostitueredes kunder eller andre
medlemmer af gruppen (ibid.: 93). Noget tilsvarende gør sig gældende for HIV-smittede,
som allerede ved HIV-testen deler deres nye viden om stigmaet med mindst én person,
den læge, som giver svaret. Ofte vil denne viden i forbindelse med medicinsk
behandling være delt af et stort antal professionelle: Læger, sygeplejersker,
sygehjælpere, sekretærer, men også af andre patienter (Jvf. nedenfor, Kapitel 3).
Generelt, siger Goffman, er der også intime relationer for den enkelte stigmatiserede,
som ratificeres af bekendelsen af usynlige skavanker, hvilket lader den enkelte
indrømme dem eller føle skyld for ikke at gøre det. Denne iagttagelse er særligt aktuel
i forbindelse med HIV og AIDS, hvor kravet om, at man fortæller sin partner om sin
sygdom ofte fremsættes uden tanke for, hvad det kan indebære for den smittede
bagefter, hvis partneren ikke blot afviser forholdet, men også føler sig berettiget til at
'advare' andre. Under alle omstændigheder er selv meget hemmelige forhold næsten
altid kendt af flere, hvilket kaster en skygge over det stigmatiserede individ. (ibid.: 94)
Det dobbelte bogholderi over, hvem der ved og hvem der ikke ved, kompliceres af den
stigmaets geografi, Goffman foreslår. Den omfatter:
1) ‘Forbudte’ steder: Steder, hvor mennesker med det specifikke stigma ikke må
opholde sig, og hvor afsløring indebærer udstødelse. Hvad der
er forbudte steder i forhold til HIV og AIDS er langtfra altid klart
på forhånd. Eksempler fra de senere år i Danmark har været
tandlægens klinik (som patient (Stevnhøj 1994 ), børnehaver
(som barn (Madsen 1994) eller som pædagog eller medhjælper)
og hospitalsafdelingens arbejdsfællesskab (som læge
(Rasmussen 1993))
2) Offentlige steder: Steder, hvor personer med et bestemt stigma omhyggeligt (nogle
gange i en smertelig grad) behandles, som om deres stigma ikke
diskvalificerede dem for rutinemæssig behandling. Det kan være
i nogle socialforvaltninger eller på visse hospitalsafdelinger, hvor
HIV-smittede optræder som relativt enkeltstående begivenheder,
og hvor viden og erfaring i forhold til sygdommen ikke har
erstattet fordomme og angst. Det er ikke ualmindeli gt, at HIVsmittede oplever store forskelle, hvad angår forskellige
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3) Fristeder:

hospitalsafdelingers eller forskellige lægers eller sygeplejerskers
måde at forholde sig til dem på, hvilket typisk afspejler
personalets manglende rutine i forhold til patientgruppen.
Steder, hvor personer med det specifikke stigma ikke behøver at
skjule deres stigma eller at være optaget af at undgå dets
opmærksomhed i det sociale fællesskab. Ofte er der tale om et
rum, der deles af mennesker med et fælles stigma – på nydansk
et 'værested'. Det kan eksempelvis være HIV-pensionatet i Valby,
Bolbrogården i Odense eller AktHIV-huset i Århus, men
infektionsmedicinske afdelinger, der behandler mange HIVsmittede, kan også have den karakter. Fristedet kan dog også
være ufrivilligt i den forstand, at det kan være skabt administrativt
mod de pågældende individers vilje, men hvor der ikke desto
mindre opstår et fællesskab.

Men fristedets frihed er ikke ufarlig; selvom man kan møde andre i en tilsvarende
situation som en selv, med hvem man kan snakke afslappet og uden nødvendigvis at
fokusere på HIV og AIDS, afsløres man, hvis der træder en 'normal' ind ad døren i et
andet ærinde.
Den spatiale opdeling af den stigmatiserede sociale identitet gentages delvis, hvad den
personlige identitet angår. Der er steder, hvor det er sandsynligt at møde nogen, der
kender én personligt; der er offentlige steder, hvor man kun ved et tilfælde støder ind
i nogen, man kender, og hvor man kan forvente at være anonym. Stedernes karakter
har indflydelse på muligheden for at passere upåagtet (ibid.: 104).
For den stigmatiserede, der forsøger at passere upåagtet, kan der opstå uventede
situationer, hvor det bliver nødvendigt at afsløre hemmeligholdte informationer om
stigmaet – for eksempel i forbindelse med forsikringsspørgsmål og sociale ydelser som
pension eller bistandshjælp. Omvendt kan man overfor de mennesker, hvor man
forsøger at skjule sin stigma, blive viklet ind i et stadigt større og vedvarende mere
uholdbart væv af nødløgne, der skal forhindre afsløring af stigmaet.
Ydermere udsætter den, der passerer upåagtet, sig for at få at vide, hvad andre i
virkeligheden mener om folk af hendes type. En HIV-smittet kvinde fra Uganda giver et
eksempel:
Jeg sidder glad på et diskotek og har det sjovt med mine venner, og så
begynder nogen at snakke om det [AIDS] og så er hele aftenen ødelagt. Så
tager jeg min taske, for jeg kan ikke holde ud at høre på det. Hvad skal jeg sige
til sådan nogle ting? Når nogen spørger ‘Hvad mener du om AIDS?’ eller ‘kom
her, jeg har en hemmelighed at fortælle dig. Kan du se den pige derovre, hun
har AIDS. Uuhh, jeg skal ikke snakke med hende’. Måske vil de dele en øl med
dig. Jeg fik en drink sammen med min bedste veninde og hun ved ikke, jeg har
AIDS, og så siger hun til én ‘kan du se den pige, du skal ikke dele gla s med
hende, gå ikke hen til hende, dans ikke med hende’. Så sagde jeg ‘hvorfor?’
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‘Oh, jeg har hørt, hun har AIDS, pas på, lad være at invitere hende’. Og jeg har
det – kan du se, hvor hårdt det er? Det eneste, der er at sige, er ‘jeg har det
ikke så godt, jeg vil hjem’. Du er nødt til at lyve og sige et eller andet, så du kan
slippe væk fra det.
Den, der forsøger at passere upåagtet, kan komme til at betale en høj psykologisk pris:
Et højt angstniveau ved at leve et liv, hvis grundlag kan bryde sammen, hvornår det skal
være. Men Goffman understreger, at dette angstniveau ikke altid eksisterer, og at man
ikke kan antage, at det er mere pinefuldt at holde sit stigma skjult end det modsatte.
Denne indsigt er, som vi skal se i de følgende kapitler, helt central for at forstå HIVsmittede udlændinges prioritering af informationskontrol.
Ligesom den stigmatiserede udvikler en række strategier eller måder at håndtere
ubehagelige sociale situationer på, udvikler den miskreditable en række strategier til
at håndtere sin hemmelighed. Det kan være
1) At skjule eller destruere tegn der fungerer som stigmasymboler. Det kan være en
kuvert afsendt fra en medicinsk afdeling med afsenderadresse, det kan være medicin,
eller det kan være ændrede kostvaner som følge af eks. en svampeinfektion i spiserøret
– små ting, som omverdenen bemærker og stiller spørgsmålstegn ved, hvis det ikke
skjules eller 'forklædes'.
2) At præsentere stigmategn som tegn for andre, og mindre stigmatiserende tilstande,
eksempelvis angive en anden sygdom end HIV som det, man fejler.
3) At opdele verden i en stor gruppe, der ikke ved, og en lille gruppe, der ved, og som
den stigmatiserede beslutter sig for at stole på og få støtte fra. De, der udgør den
største trussel for afsløring, inkluderes i den mindste gruppe – de tætteste relationer,
eller de, der ville opdage det alligevel. Det influerer også alle nye bekendstkaber: De
vil ofte blive afskrækket, inden bekendtskabet fæstnes, hvilket gør umiddelbar ærlighed
bekostelig og derfor ofte undgået (ibid.: 118). Denne opdeling genfindes i institutioner,
hvor den pågældende overfor bestemte personer er nødt til at lade sit stigma være
kendt, for eksempel et ambulatorium. Her vil der være nogle personer, som i kraft af
deres job direkte får fortalt problemet, f.eks. læger; der vil være nogle, der indirekte får
den samme viden, eks. sekretærer, der skriver de journaler, hvori denne viden
eksisterer; og der kan være personer, som tilfældigt og ved fejl får kendskab til den
pågældendes situation. Der kan være reelle brud på tavshedspligten, der kan være
strukturelle brud, som stuegang med 'fremmede' på stuen, og der kan være almindelig
sladder. Under alle omstændigheder sætter det den pågældendes omgang med
'systemet' i det lys, at det kan være svært for vedkommende at vide præcist, hvem der
ved, og hvem der ikke ved (116).
4) Isolation. Goffman siger, at den miskreditable ofte frivilligt vil anvende forskellige
typer af social afstand til andre på en måde, der ligner den stigmatiseredes, men af lidt
andre årsager. Ved at begrænse den sociale kontakt begrænser man også den
efterfølgende forpligtelse til at afsløre information:
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By keeping relationships distant he ensures that time will not have to
be spent with the other, for, as already stated, the more time that is
spent with another the more chance of unanticipated events that
disclose secrets.... By staying indoors and not answering the phone or
door, the discreditable individual can remove himself from most of
these contacts in which his disgrace might be established as part of the
biography others have of him. (ibid.: 122)
5) Åbenhed. Det er den modsatte situation, hvor en miskreditabel vælger selv at skifte
position og åbent vedkende sig sit stigma. En måde er at bære et stigmasymbol, der
åbent forbinder personen med stigmaet, eller signalerer tilknytning eller solidaritet med
den gruppe, han tilhører, eksempelvis den røde sløjfe for AIDS. Det kan føles som en
stor lettelse ikke længere at behøve at leve et dobbeltliv, men det er også en beslutning
om at skulle forholde sig til de strategier, der har at gøre med stigma coping i stedet for
informationskontrol.
Når det gælder sygdom i almindelighed, og HIV i særdeleshed (fordi HIV kun kan
spores ved en test, ikke bestemmes af personen selv), er kategoriseringen af afvigelsen
i første omgang synonym med diagnosen. Scambler har beskæftiget sig med
stigmatisering af patienter med epilepsi. Han bemærker, at der eksisterer en udbredt
opfattelse blandt sundhedspersonale af, at epilepsi i befolkningen som helhed er
genstand for fejlagtige stereotypier og at en stor del at epileptikerens liv belastes af
rutinemæssig diskrimination fra arbejdsgivere og andre. Denne opfattelse blandt
sundhedspersonalet kalder han ‘det ortodokse synspunkt’ (Scambler, 1984: 212).
Scambler undersøger det ortodokse synspunkts validitet ved at interviewe epileptiske
patienter. De epileptikere, han interviewer, giver udtryk for en mere eller mindre klart
formuleret opfattelse af, at det er lægens diagnosticering af dem, der så at sige har gjort
dem til epileptikere, og at det mere er epilepsi som en stigmatiseret og skamfuld
tilstand, som indebærer social afvisning fra andre, der gør denne diagnose til en
forfærdelig byrde, snarere end sygdommens fysiologiske konsekvenser. Kun sjældent
var angsten for stigmatisering imidlertid forbundet med, hvad Scambler kalder
udført stigmatisering – i modsætniing til følt stigmatisering, en skelnen, der omtrent
modsvarer Goffmans skelnen mellem miskrediteret og miskreditabel. Følt stigma er
hovedsageligt forbundet med skam. Skammen er forbundet med væren. Det at være
epiletisk ses som en identitet, der er knyttet til den totale livsoplevelse, ikke kun til
anfald. Følt stigma henviser til en dybtfølt ontologisk mindreværdsfølelse. Dernæst, og
lige så vigtigt ifølge Scambler, henfører følt stigma til en undertrykkende angst for udført
stigma. Denne angst er i høj grad resultatet af ‘stigma coaching’, andres (forældres,
venners, lægers) råd og vejledning om, hvordan man skal håndtere og skjule denne
sygdom. Scamblers hovedkonklusion er, at det ortodokse synspunkt om en omfattende
stigmatisering og diskrimination som hovedårsag til negative sociale konsekvenser ved
epilepsi er forkert. Det, der skaber personlig smerte, er angsten for stigmatisering:
Hovedproblemet er følt, ikke udført stigmatisering (ibid.: 217), selvom nogle følger af
sygdommen (at have epileptiske anfald, at tage medicin dagligt, ikke at måtte køre bil)
kan være stigmatiserende i sig selv. Man kunne indvende, at den fraværende
stigmatisering skyldes effektiv stigma coaching: At hvis eksempelvis læger ikke havde
rådgivet epileptikeren rigtigt, ville han blive udsat for omfattende stigmatisering.
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Scambler’s pointe er, at den selvcensur, der er resultatet, ikke er bedre, for så har man
end ikke muligheden for ikke at blive stigmatiseret og diskrimineret. Men Scamblers
analyse peger på et andet forhold, som han ikke tager op, men som Schneider og
Conrad (1981) gør opmærksom på i en skelnen mellem først ‘tilpasset’ og ‘ikketilpasset’ håndtering af stigma, afhængigt i, i hvilket omfang det lykkes at neutralisere
de negative effekter af stigma; dernæst en skelnen mellem ‘pragmatisk’ og ‘hemmelig
tilpasning’. Den pragmatiske indebærer åbenhed og forsøg på at minimere stigmaets
(in casu stadig epilepsi) effekter, den hemmelige indebærer informationskontrol. De
‘tilpassede’ strategier indebærer, siger Schneider og Conrad (ibid.: 217), en aktiv
handlen og kontrol hos den stigmatiserede, hvorimod utilpassede strategier ledsages
af følelsen af at blive overvældet af eller besejret af stigmaet. Det er en vigtig pointe,
som gør opmærksom på, at informationskontrol er en måde for patienten at kontrollere
sin sygdom på. Det gælder også den HIV-smittede, selvom reaktionen på diagnosen i
modsætning til ved epilepsi primært vil være bundet til sygdommens uhelbredelighed
og dødelighed og sekundært til stigmatisering.
Men åbenhed omkring stigmaet opfattes ofte af andre som en mere 'moden' og
'veltilpasset' reaktion på stigmaet – slutpunktet af mulige faser af indlæring, hvor den
stigmatiserede skal aflægge sig de beskyttende vaner, han har indøvet med hensyn til
informationskontrol (Goffman, 1990: 125). Ikke mindst i forbindelse med professionel
rådgivning, også ved HIV, præsenteres den stigmatiserede for mulige strategier og veje
til at håndtere eller undgå stigmatisering.
It has been suggested that the stigmatized individual defines himself as
no different from any other human being, while at the same time he and
those around him define him as someone apart. Given this basic
self-contradiction of the stigmatized individual it is understandable that
he will make some effort to find a way out of his dilemma, if only to find
a doctrine which makes consistent sense out of his situation. In
contemporary society, this means that the individual will not only
attempt on his own to hammer out such a code, but that, as already
suggested, professionals will help out – sometimes in the guise of
telling their life story or of telling how they handled a difficult situation
(ibid.: 133).
Ifølge Goffman præsenteres den stigmatiserede for en række af mulige koder, som skal
afhjælpe forholdet mellem den stigmatiserede og den 'normale'. Den stigmatiserede skal
finde et passende forhold mellem afsløring af stigmaet og hemmeligholdelse eller
diskretion, hun skal forberede bestemte vendinger og svarmuligheder til at håndtere
prekære situationer, hun bør måske støtte andre i samme situation, opretholde
bestemte typer af omgang med ‘normale’ og tolerere visse typer af fordomme og
angribe andre. Der kan være situationer, hvor man rådgives til at være åben om sin
tilstand, og man advares om altid at passere ubemærket, men advares samtidigt mod
at acceptere andres negative holdninger.(ibid.: 134-5).
Som Goffman selv understreger, giver sådanne råd den stigmatiserede en platform,
hvorfra han kan være 'den normale afviger': Hvis man er stigmatiseret, kan det bedst
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betale sig at opføre sig, som det forventes af ‘sådan én’, for så vil den sociale afvigelse
minimeres. Men det er råd, som omhandler en persons mest intime og potentielt
skamfulde erfaringsverden og stigmaet kan i sig selv være en anledning til at andre
føler sig berettigede til at invadere denne verden, for eksempel når et barns forældre
rygtes at være HIV-smittede og andre forældre til børn i vuggestuen indkalder til møde
om ‘sagen'.
Jeg indledte afsnittet om væren og gøren med spørgsmålet, om HIV eller AIDS er mest
stigmatiseret. På baggrund af diskussionen af stigma coping og informationskontrol som
knyttet til synlighed eller (risiko for) kendthed kan man sammenligne stigmatisering af
HIV og AIDS. Figur 1 antyder, at de to ofte vil være forskelligt stigmatiseret. HIV vil
primært være forbundet med risikogrupper og skyld, mens AIDS med sine håndgribelige
og ofte synlige symptomer på den ene side ofte vil være sværere at ignorere, men på
den anden side måske kan give anledning til mere håndgribelig støtte fra omverdenen,
hvis ambivalens i forhold til den ramte derfor kan være mindre. Distinktionen mellem
stigmatisering af HIV og af AIDS kan sammenfattes som i Tabel 4, idet det fortsat er
væsentligt at være opmærksom på, at sidestillingen mellem HIV og ‘usynlighed’, hhv.
AIDS og synlighed, er en forenkling.
HIV

AIDS

miskreditabel

ofte miskredi teret

undgåeligt igennem inf ormationskontrol

ofte uundgåeligt på grund af synlighed

kan kontrolleres af den smit tede

er ofte ukontrollabel t for den syge

Stigma er...

socialt baseret

fysisk og socialt baseret

Stigma er...

fysisk og socialt smitsomt

fysisk og socialt smitsomt

Støtte er...

et resul tat af betroelse

en oplagt mulighed

Personen er...
Stigma er...
Stigma...

Tabel 4: Stigmatisering af HIV, henholdsvis AIDS

Tabellen illustrerer, at en række forskelle følger af den vigtige distinktion mellem HIV
som miskreditabel og AIDS som miskrediteret tilstand. Den HIV-smittede kan i vid
udstrækning undgå stigmatisering ved hjælp af informaitonskontrol, hvorimod
stigmatisering ofte vil være uundgåelig for den AIDS-syge, fordi kroppen ‘sladrer’.
Derfor har den HIV-smittede en højere grad af kontrol med stigmatisering end den
AIDS-syge, for hvem kontrollen i høj grad er hos omgivelserne. Det indebærer også, at
stigmaet for den AIDS-syge kan ses som både socialt og fysisk baseret – det er
sygdommens fysiske konsekvenser, der er den primære anledning til stigmatiseringen.
Men stigmatisering er også – og altid – socialt baseret; ved HIV er det udelukkende
socialt baseret i den forstand, at der inget synligt fysisk tegn er på smitten. Hvad angår
smitsomheden af stigmaet, er det klart, at det fysisk er lige så smitsomt som HIV selv;
men stigma kan også smitte socialt, for eksempel ved, at den smittedes familie
omsluttes af den skam, der måtte udspringe af omgivelsernes holdninger til
sygdommen. Her er der således ingen forskel mellem HIV og AIDS, bortset fra af
smitsomheden ved stigmatisering af HIV er lettere at kontrollere, når stigmatiseringen
som sådan kan kontrolleres. Og endelig peger tabellen på det vigtige forhold, at med
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informationskontrollen følger også afgrænsningen af det netværk, som ganske vist kan
stigmatisere, men som også kan støtte. Den støtte, man udenfor behandlingssystemet
kan modtage som HIV-smittet, er altid et resultat af en betroelse, hvor man har valgt at
opgive informaitonskontrollen og fortælle andre om sin sygdom. For den AIDS-syge, der
ikke har mulighed for informaitonskontrol, er der paradoksalt nok derfor også mulighed
for større støtte i omverdenen (ganske som der er mulighed for større stigmatisering).

Empowerment
Med skiftet fra en miskreditabel til en stigmatiseret position åbnes en anden mulighed
for personen, som kun eksisterer i kraft af en vis åbenhed, nemlig organiseringen af en
kollektivitet af mennesker med det samme stigma. Det kan være i en lille
selvhjælpsgruppe, hvis formål er rent terapeutisk, eller det kan være i en mere
udadvendt organisation som en patientforening, hvis arbejde ofte også vil være politisk.
Stigmatiserede, som indgår i arbejde af denne karakter, kan få, hvad Goffman kalder
en professionel karriere på grundlag af sit stigma eller sin sygdom. Bløderforeningens
formand Terkel Andersen er med håndteringen af skandalen om den HIV-inficerede
blødermedicin et godt eksempel på, at der reelt ofte er tale om en høj grad af
professionalisme (for en beskrivelse af den politiske håndtering heraf, se Albæk 1991).
Hvis man er smittet med HIV, er HIV-testen en forudsætning for den pågældende
person at få viden herom og dermed få adgang til forebyggende behandling af
opportunistiske infektioner. På det samfundsmæssige plan er HIV-testen en
forudsætning for at kunne identificere HIV-smittede, og dermed for som samfund at
kunne kontrollere ikke blot epidemien men også sygdommens bærere. Men ved at slutte
sig sammen med andre mennesker med den samme type af 'forskel' kan stigmatiserede
grupper forsøge selv at opnå indflydelse på, hvorledes samfundets kontrol med dem
skal udmønte sig, og de kan forsøge at tiltrække sig ressourcer med henblik på selv at
administrere de midler, samfundet stiller til rådighed for at afhælpe deres særlige
problemer. Albæk (1990, 1992)beskriever, hvorledes Landsforeningen for Bøsser og
Lesbiske tidligt i epidemien blev inddraget af Sundhedsstyrelsen i det forebyggende
arbejde. Styrelsen uddelegerede oplysningsarbejdet overfor bøsser til Landsforeningen,
der senere udskilte det i Stop-AIDS kampagnen. I en årrække havde Landsforeningen
monopol på det ikke-statslige AIDS-arbejde i Danmark, ikke mindst fordi der ikke var
andre, som tog sig af det, men med dannelsen af paraplyorganisationen HIV-Danmark
og i takt med, at der blev flere og flere HIV-smittede, som ikke var bøsser, og som i
begrænset omfang også organiserede sig, opstod der et behov for at omfordele
ressourcerne, som undertiden har ført til kamp om de knappe midler mellem
Landsforeningen og de andre involverede organisationer. Kampen om de midler,
stigmaet måtte udløse, har undertiden været en kamp om, hvis sygdom det var, en
kamp, der også har anvendt risikogruppe-terminologien som legitimering. denne
diskussion kan genfindes blandt læger som et spørgsmål om, i hvilket omfang der er
eller ikke er tale om en epidemi, som med rimelighed kan opfattes som afgrænset til
bøsser, eller om der også er tale om en heteroseksuel epidemi (eks. Olsen 1992,
Fouchard 1992, Zachariae 1994).
At bøsserne har været i stand til at organisere en væsentlig del af oplysningsarbejdet
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samt i Positivgruppen kunnet tilbyde psykosocial rådgivning til smittede, beror i høj grad
på, at der forud for epidemien eksisterede en organisation og et fungerende netværk.
Det netværk, en smittet har, før HIV-diagnosen stilles, er antageligt afgørende for,
hvordan den pågældende vælger – og har mulighed for at vælge – at håndtere sin
situation. Empowerment er blevet et centralt begreb i organisering af svages rettigheder
generelt, og det er også et væsentlig begreb i HIV-smittedes organisering.
Empowerment betyder, at de, hvem magten over eget liv er taget fra dem (enten af
nogen eller af noget), skal tage den tilbage. Det er et overordnet begreb for de svages
selvorganisering nedefra, imod systemer og magthavere. Men empowerment
forudsætter den styrke, der kræves for at være åben om sin sygdom, hvilket igen måske
forudsætter et velfungerende netværk. I de følgende kapitler skal jeg blandt andet vise,
at disse forudsætninger ikke eksisterer for HIV-smittede udlændinge i Danmark, og at
den stigmatisering, som kendetegner HIV-smittede udlændinges situation, på én gang
skaber et stort behov og en effektiv barriere for empowerment.

En tommelfingerregel-agtig oversigt
Goffmans analyse af stigmatisering lader sig dårligt bringe på formel. Det er en
indsigtsfuld og nuanceret beskrivelse af en lang række processer og forhold vedrørende
stigmatisering som sådan. Jeg skal alligevel forsøge, om ikke for andet så for
oversigtens skyld, at lave en sammenfatning af de emner, der er beskrevet i det
foregående. Oversigten peger også på sammenhænge, som ligger ud over Goffmans
analyse, og den inddrager endvidere risikogruppeterminologien som et særligt
stigmatiserende lag.
Jeg vil skelne mellem fire niveauer, som tager udgangspunkt i en skelnen mellem en
privat, en personlig og en offentlig sfære samt en ‘overbygning’ baseret på
risikogruppen (Tabel 5). Jeg tror, der er en tendens til, at det ene eller det andet
udgangspunkt her vil indebære en serie af andre aspekter i samme horisontale niveau
i Tabel 5, hvad angår stigmatisering.
Mens det offentlige stigmakompleks er knyttet til den sociale identitet, til offentlige rum,
og til mere anonyme relationer, og derfor også til grupper af mennesker, er det private
stigmakompleks knyttet til den stigmatiseredes egen opfattelse af sig selv (egoidentitet), som i et vist omfang må deles af de, der har adgang til fristeder, og som
kendes af ens intime relationer. Det er distinktioner, som også knytter an til spørgsmål
om stigma vs. stigmatiserbarhed (stigmaet skal jo være kendt for at være aktualiseret);
dermed også til stigma coping vs. informationskontrol; til ‘forstyrrelse af den sociale
orden’ (i kommunikation med enhver fremmed) vs. skyld (ift. selvet, familie, venner); og
endelig til spørgsmålet om eventuelt politisk- eller interessegruppeorganisering med
henblik på at påvirke den offentlige debat eller tildelingen af ressourcer til den
stigmatiserede gruppe (hvilket jo per definition indebærer en vis offentlighed) overfor
tilbagetrækning til det lukkede private rum i isolation.
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Tabel 5: Stigm a på fire niv eauer
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I mellem det private og intime på den ene side og det offentlige og anonyme rum på den
anden side er der det personlige rum, svarende til Goffmans personlige identitet. Her
evalueres individets særlige karakteristika i det sociale rum. Det vil sige, at der fordres
specifikke oplysninger om individet, som rækker ud over det anonyme forhold, men der
er ikke tale om intime relationer. Flertallet af de fleste menneskers kontakter med andre
mennesker foregår formodentlig i dette rum. Det er pudsigt nok her, man kan forvente
både mest og mindst stigmatisering, hvis det er rigtigt, at stigmametaforerne centreres
omkring skyld og/eller forstyrrelse af den sociale orden. Mindst, fordi andre mennesker
her kan lære at omgås den pågældende (en læreproces, hvis eksistens og art
selvfølgelig er helt afhængig af det specifikke stigma) uden nødvendigvis at interessere
sig for skyldsspørgsmålet; men mest, fordi der omvendt også er mulighed for at
fokusere på begge aspekter, i det omfang stigmaet opfattes som ‘umoralsk’ og dermed
undergravende for venskabet. Det er kort sagt i dette rum, vennekredsen sættes på
prøve og eventuelt udskiftes i forbindelse med en stigmatiserende, ikke medfødt
tilstand.
Hvordan disse aspekter manifesteres ved forskellige former for stigmatiserende
tilstande er utvivlsomt ganske forskelligt; her er det væsentligt, at HIV er en smitsom
sygdom. Derfor har skyldsspørgsmålet en særlig karakter. Mens der i den intime og
personlige sfære er tale om mulig skyld i forhold til at være blevet smittet selv, er der
i risikogruppens overbygning tale om skyld for, at andre kan blive smittet.
Det er stigmatiseringen, der legitimerer den forskelsbehandling, som skal tjene til at
beskytte mod en opfattet risiko, og som gør forskelsbehandling væsentligt nemmere at
gennemføre i praksis. Stigmatiseringen kan også tjene til at udelukke bestemte
identificerbare grupper fra adgang til knappe ressourcer (Finerman og Bennett, 1995).
Begge dele genkendes fra den offentlige debat om HIV og AIDS både herhjemme og
i udlandet, men indenfor hvad der er defineret som to forskellige felter, nemlig
forebyggelse (beskyttelse mod risikogrupper) og behandling (læger, sygeplejersker og
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tandlæger, der nægter at behandle HIV-smittede; diskussioner mellem konkurrerende
hospitalsspecialer og i offentligheden om, hvem der skal have hvor store midler til at
behandle hvilke typer af patienter). Denne adskillelse mellem forebyggelse og
behandling skal jeg vende tilbage til i kapitel 7 og 9.
Tabellen skal imidlertid ikke læses sådan, at det ene trin med nødvendighed medfører
det næste; der vil kun være en tendens i den retning. Ej heller udelukker det ene niveau
det andet; der er snarere tale om forskellige erfaringsrum som personer med et givet
stigma bevæger sig imellem.
Skønt modellen – og min gennemgang af stigma generelt – står i stor gæld til Goffmans
genuine indsigt, antyder den også et problem ved hans tilgang. Skønt han inddrager
eksempler på mange forskellige stigmatiserende lidelser eller tilstande, diskuterer han
(netop derved) stigmatisering som et generaliserbart begreb; men der er væsentlige
forskelle mellem forskellige stigmatiserende lidelser. Hvis man møder et menneske, hvis
ansigt er vansiret efter et trafikuheld, kan man blive spontant forskrækket og reagere
på en måde, som virker stigmatiserende. Det indebærer ikke, at man mener, trafikofre
er dårligere mennesker end andre. Hvis man har den holdning, at HIV-smittede
afrikanere er umoralske, promiskuøse eller dårlige mennesker, er det en form for
stigmatisering, som er tæt forbundet med kategorisering af mennesker og med den
viden om HIV/AIDS og om Afrika, som er spredt i samfundet. Herom – og om, hvilke
overvejelser det giver anledning til blandt HIV-smittede afrikanere – handler en stor del
af det følgende.
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3: Informationskontrol

I det foregående kapitel gjorde jeg opmærksom på en skelnen mellem HIV og AIDS,
som er central for forståelsen af, hvordan stigmatiseringsprocesser kan være vidt
forskellige undervejs i den enkeltes sygdomsforløb. Det var en skelnen mellem HIV som
en overvejende usynlig infekti on og AIDS som en overvejende synlig sygdomstilstand.
Denne skelnen indebærer, at man ved HIV-infektionen i vidt omfang har mulighed for
at kontrollere andres viden om, at man er smittet. Dette kapitel gennemgår, hvilken rolle
informationskontrol spiller for de HIV-smittede afrikanere, der deltog i undersøgelsen.
Det er også en understregning af, at åbenhed om sygdommen ikke nødvendigvis er
bedre end lukkethed, og at åbenhed ikke behøver at resultere i støtte til den smittede.

HIV-testen
HIV-test foregår i Danmark enten ved praktiserende læge, i screeningsklinikker, eller
på hospitaler iøvrigt i forbindelse med indlæggelse. Mens screeningsklinikkerne
foretager et meget stort antal tests og jævnligt er i den situation, at man skal rådgive en
nydiagnosticeret HIV-smittet, vil antallet af tests for den enkelte praktiserende læge
være væsentligt mindre, og man vil kun undtagelsesvist komme i den situation at skulle
rådgive en nysmittet. Mange praktiserende læger vil sandsynligvis aldrig komme til at
gøre det. Og i forbindelse med anden hospitalsindlæggelse kan patienten og måske
den pågældende afdeling være helt uforberedt på den situation, at en patient indlagt
for en helt anden sygdom pludselig viser sig at være HIV-positiv. Det kan derfor ikke
undre, at der under disse vidt forskellige omstændigheder er stærkt varierende vilkår
og praksis, hvad angår rådgivning og støtte til den smittede. Set fra den smittedes
synspunkt kan man måske sige, at det forekommer ret tilfældigt, om der overhovedet
eksisterer akut støtte i situationen, og hvordan kvaliteten af en given støtte er. Det er
et centralt problem i forbindelse med håndteringen af HIV/AIDS generelt.
Meddelelsen om, at man er HIV-positiv, er en begivenhed, der står mejslet i HIVsmittedes liv som et katastrofisk vendepunkt. Den karakter kan meddelelsen om alle
mulige andre dødelige og uhelbredelige sygdomme også have, men det er specielt ved
HIV, at det, der ofte opfattes som en dødsdom af patienten, gives på et tidspunkt, hvor
man iøvrigt føler sig rask og frisk - eller, alternativt, at man går til lægen med, hvad der
opleves som mindre gener som hud- eller svampesygdomme, som med ét forvandles
til tegn på en tidlig død.
Betydningen af at støtte den smittede i forbindelse med meddelelsen om HIV-positivitet,
kan næppe overvurderes. Det er en støtte, som har et dobbelt formål. Dels skal det
være en konkret støtte til et menneske, der er kastet ud i dyb krise, og som akut har
brug for hjælp til at finde sig selv igen. Det er en støtte, som alene skal defineres ud fra
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den enkelte smittedes behov. Men støtten bør også have til formål at hjælpe den
smittede med at acceptere sin sygdom og acceptere sit ansvar overfor andre
mennesker. Er der tale om par, hvor kun den ene er smittet, rejses en lang række andre
spørgsmål, både til hvordan den raske kan hjælpe og støtte, og til hvordan de skal leve
sammen. Men her er det parret, som kastes ud i en krise: Planer, som de måtte have
lagt sammen, må nu revideres på grund af HIV-smittenherunder ikke mindst eventuelle
planer om at få børn sammen.
Ingen af de HIV-smittede udlændinge, der har deltaget i denne undersøgelse, vidste
ved ankomsten til Danmark, at de var smittet. Alle blev de testet af én af to årsager:
Enten i forbindelse med sygdom (egen eller mands sygdom, eller som ved Fatima: efter
blodtransfusion som følge af sygdom); eller i forbindelse med graviditet (som Susan)
eller ønske om graviditet (som Mary). Hvor sygdom var anledning til testen, var den som
regel foregået på et hospital, hvorimod test ved graviditet typisk foregik ved egen læge.
Kun én var gået til en screeningsklinik med det formål at blive testet.9 Det kan måske
ses som et tegn på, at testen ikke ses som et mål i sig selv, men som et muligt led i
søgen efter en diagnose, hvis man er syg, eller som en mulighed for at beskytte sit barn
mod smitte, hvis man er eller ønsker at blive gravid.
Mary var blevet testet som følge af ønsket om at blive gravid. En uge efter testen skulle
testsvaret foreligge, og hun havde aftalt at ringe til lægen for at få besked.
Sv.:

Åh, nej... Han ringede til mig, og bagefter sagde han... han tror
måske det var... Han kunne ikke helt hvis... jeg gik derop... Men
vi kom sådan lidt... Hvis det er sådan, hvis [sukker dybt] jeg
skulle derop så... Det er bare det, ikke også. Hvis det var bare
negativt, så ville han bare fortælle mig i telefonen. [Mener, at hun
var bange for at gå til lægen, fordi hun tager det, at hun
indkaldes til lægen, som et tegn på, at hun er HIV-smittet]. Han
kunne ikke... så jeg skulle derop. Og jeg begyndte bare at græde
og det hele. For jeg gik ikke derop. Så efter min mand kom
snakkede de sammen på telefonen.

Sp.:

Så fik din mand det at vide i telefonen?

Sv.:

Ja. Men så senere, da så min mand kom hjem, så kom lægen og
snakkede med mig sådan lidt. Det var bare... det ved jeg ikke...

Sp.:

Nå, så kom han herhen?

Sv.:

Ja. For jeg sagde, jeg kommer. Og så begyndte jeg.... hvorfor
skal jeg gå derhen, hvis det er sådan nogle gode nyheder, så kan
han bare fortælle mig det.

9
Selvom dette testmønster antageligt adskiller sig fra danskeres, indebærer det ikke i sig selv
grundlag for den opfattelse, at t esthyppigheden skulle være m indre blandt udlændinge end blandt
danskere.
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Sp.:

Og så kom han herhen?

Sv.:

Ja. Efter et stykke tid, jeg var ikke der, så vidste han nok, at jeg
var sådan lidt nede. Så kom han bagefter. Så sad vi her og
snakkede om det, og han fortæller mig om det hele.

Sp.:

Fortalte han også om AIDS-ambulatoriet?

Sv.:

Ja.

Sp.:

Sendte han dig derind, eller sagde han bare, at der kunne du
tage ind, hvis du ville?

Sv.:

Vi snakkede om det, og så fortalte han mig, at der er et hospital,
hvor du kan få behandling, hvis du er sådan syg. De skulle bare
checke på dig når det er nødvendigt og se på dig, om du er rask
og det hele. Så jeg siger, jeg godt kan tage derop, hvis det kan
hjælpe. Så begyndte jeg at komme i ambulatoriet.

Min hensigt her er ikke at henlede på det forhold, at praktiserende læger stadig giver
HIV-testsvar telefonisk, selvom det er klart uacceptabelt, fordi der i så fald absolut ingen
professionel støtte er i umiddelbar sammenhæng med et positivt testsvar; det ligger
imidlertid udenfor denne undersøgelses rammer, og der findes iøvrigt intet overblik over
praksis i den forbindelse. Men sammenlign med Paulas historie. Paula er gift med
Thomas, som blev syg med feber og influenza-lignende symptomer. Han var bange for,
han havde malaria eller en anden tropesygdom, som han kunne have fået fra Paula, så
han blev sendt til en tropemedicinsk afdeling. Lægen sagde til ham, at han og Paula
hellere måtte få en HIV-test, når hun kom fra Afrika.
Sv.:

...Jeg vidste, jeg ikke var positiv, så jeg gik med til det og sagde
‘ja, det er en god ide’. [...]. Så derfor tog vi til hospitalet og efter
en uge sagde de til mig, at jeg var positiv, og han [Thomas] var
ikke, og livet blev ikke det samme efter det. [...] På hospitalet
snakkede jeg med en sygeplejerske, og hun var virkeligt sød ved
mig og hun snakkede med mig, og hun fortalte mig, at jeg ikke
var den eneste med HIV, der var mange flere, og hun var virkeligt
sød. Hun trøstede mig og fortalte mig, at når min mand ikke var
positiv, så sagde hun, at der var så mange andre måder, man
kunne elske, så min mand ikke skulle blive smittet med HIV, og
hun rådgav os om, hvordan vi kunne leve et normalt liv, så
Thomas ikke skulle få det. Hun var virkeligt sød. Vi talte også
med en læge, jeg talte med en anden læge, og hun talte mest
dansk, og jeg kunne ikke forstå, hvad hun sagde, hun snakkede
til Thomas.

Sp.:

Så I snakkede med lægen samtidigt?

Sv.:

Ja, jeg tog Thomas med mig, for jeg tænkte, det kunne være
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svært for lægen at forklare mig det.
Sp.:

Og så snakkede lægen dansk?

Sv.:

Ja, den første læge, vi så, snakkede dansk.

Sp.:

Hvorfor var det svært for lægen at forklare dig det?

Sv.:

Jeg ved det ikke. Jeg forstår det ikke, jeg ved det ikke.

Sp.:

Så hun talte med Thomas?

Sv.:

Hun snakkede med Thomas, og senere en lille smule med mig.
Jeg tror, hun forsøgte at tage modet fra Thomas: ‘Jeg tror, du
skal gøre det forbi med hende’.

Sp.:

Hun forsøgte at tage modet fra Thomas?

Sv.:

Det tror jeg, for så snart vi kom hjem [...], så sagde Thomas, at
han kunne ikke have mig mere. Det var efter måske vi snakkede
med den læge, den samme læge, og hun ville ikke snakke med
mig. Han ville ikke have mig mere, og han fortalte det hele til sin
ven, og på det tidspunkt, da han kørte os hjem, så sagde han...
Hans ven sagde til ham ‘husk [...] du sagde, lægen havde sagt til
dig, at du skulle holde dig fra hende, og jeg siger også, at du kan
ikke håndtere den her sygdom, så hvorfor dropper du hende ikke
bare?’

Vi ved ikke noget om, hvad lægen faktisk sagde til den samtale; det er måske heller ikke
det afgørende. Det er næsten oplagt, at lægen henvendt til Thomas har frarådet
seksuelt samkvem (‘lægen havde sagt til dig, at du skulle holde dig fra hende’). Hvad
hun videre har sagt, og hvordan det er blevet formuleret, kan vi ikke vide, men man
foretrækker at håbe, at det er umuligt, at lægen faktisk har rådet Thomas til at smide
Paula ud. Under alle omstændigheder er der nogle markante forskelle i de to
situationer. I Marys tilfælde råder lægen bod på den katastrofale telefonsamtale ved at
tage ansvaret på sig og gennemføre en tilsyneladende god rådgivning i parrets eget
hjem. I Paulas tilfælde sker der for det første det, at hun effektivt udelukkes fra
rådgivning, idet lægen tilsyneladende anser Thomas for at være en slags værge for
hende, som rådgivningen skal gå ige nnem til trods for, at det ville være muligt uden
særligt besvær at vælge en læge med tilstrækkelige engelskkundskaber til at
kommunikere direkte med Paula. Det indebærer, at Paula må forsøge at fange, hvad
hun kan af samtalen og selv få stumperne til at give mening i lyset af Thomas’
efterfølgende reaktioner. For Paula kommer lægens budskab derfor til at stå i skærende
kontrast til den sygeplejerske, som snakker med Paula alene, og som formidler det
trøstende budskab, at parret fortsat kan have et seksuelt samliv, hvis de passer på.
Paula og Thomas blev faktisk separeret og skilt som følge af Paulas HIV-positivitet.
Denne skilsmisse skal næppe alene tilskrives lægens rådgivning. Men det er vigtigt at
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understrege, at test-rådgivning i forbindelse med et HIV-positivt svar kan være
afgørende for, hvordan den smittede og dennes eventuelle partner forvalter livet og
samlivet i perioden umiddelbart efter diagnosen. Ved rådgivning til udlændinge er nogle
problemer involveret, hvoraf sproglige vanskeligheder kan være et.

Informationskontrol
Udover de mange spørgsmål, som diagnosen som HIV-positiv rejser i forhold til ens
eget liv og til samværet i parforholdet, giver det også umiddelbart anledning til
overvejelser om hvem i omgangskreden, der skal vide, at man er smittet.
Der er, som vi så i kapitel 2, indbygget et paradoks i dette spørgsmål. Hvis man ikke
siger til nogen, at man er smittet, risikerer man ikke stigmatisering, men kan heller ikke
få støtte. Åbenhed om sygdommen åbner mulighed for både stigmatisering og støtte.
Ofte er det professionelle råd, at den stigmatiserede patient forsøger en kontrolleret
åbenhed: At man betror sig til nogle få, som man har tillid til kan holde sygdommen
hemmelig, og som man til gengæld kan hente støtte hos.
Til forskel fra indfødte danskere gælder det for de fleste etniske minoriteter, at antallet
af landsmænd i Danmark er ret overskueligt: Alle kender alle, om ikke personligt så med
henvisning til slægt eller fælles venner. Information om, at en person er HIV-smittet, kan
derfor meget hurtigt brede sig til alle landsmænd i Danmark. Denne situation er
anderledes for danskere i almindelighed, som i højere grad har mulighed for at udskifte
vennekredsen og eventuelt flytte til en af de større byer, hvis åbenhed om HIV fører til
social udstødelse i et lille lokalsamfund.
Det kan derfor ikke undre, at der generelt er stor forsigtighed og angst for, at
sygdommen skal blive kendt. Fatimas eksempel er det mest ekstreme, men hendes
situation er måske også den mest sårbare. Som vi så i Kapitel 1, havde hun prøvet at
teste andre somalieres holdninger til HIV og AIDS uden at afsløre sig, men hun fandt
resultatet nedslående. Det er medvirkende til, at hun opfatter sit folk som primitive og
uvidende og ude af stand til at forstå, at ikke alle HIV-smittede er prostituerede (kvinder)
eller homoseksuelle (mænd). At det ikke nødvendigvis er en rimelig karakteristik af
somalieres holdninger til HIV og AIDS, afspejles i en evaluering af AIDS-oplysning til
somaliere i Danmark (Seeberg, 1996). Her antydes en betydelig større vilje til støtte,
end Fatima tør håbe. Undersøgelsen peger iøvrigt også på, at der ikke er en entydig
sammenhæng mellem viden om smitteveje og angst for smittede. Også hos somaliere,
der mener, sygdommen måske kan smitte ved almindelig social omgang som ved
håndtryk eller ved at dele samme toilet, gives der udtryk for en betydelig vilje til at
hjælpe og støtte, hvis det er muligt. I hvilket omfang, denne støtte ville blive ført ud i
livet, hvis det blev aktuelt, er naturligvis uklart. Derimod blev sygdommens dødelighed
og uhelbredelighed af nogle få anført som årsag til manglende vilje til at have noget
med HIV-smittede somaliere at gøre: Der var ikke noget, man kunne hjælpe med under
de omstændigheder. Paradoksalt nok indebærer dette, at viden om sygdommen snarere
end uvidenhed kan føre til stigmatisering og social udstødelse. Men det indebærer nok
også, at Fatimas frygt for udstødelse er større end den reelle risiko. Hassan, en HIVsmittet somalisk mand, havde betroet sig til et par gode venner fra sit eget land. En af
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dem havde påtaget sig af fungere som tolk ved kontakter med sundhedsvæsenet i
perioden, indtil Hassan kunne klare sig på dansk. Der er ingen tvivl om, at han havde
stor hjælp i denne begrænsede åbenhed, samtidig med, at det ikke medførte
stigmatisering, fordi de venner, han havde betroet sig til, ikke røbede hemmeligheden
overfor andre somaliere.
Både Hassan og Fatima var ugifte og som flygtninge uden familie i Danmark. For de,
som er gift med en dansker, eller som har familie fra deres eget land i Danmark, er der
yderligere overvejelser. Som vi så, havde Susan ingen gavn af at betro sig til sin moster
og sin mor. Især mosteren, som først nægtede overhovedet at tro på, at hun kunne
være smittet, frarådede kontakt med hospitalsvæsenet, og Susan fortrød, at hun havde
sagt det til dem. Hvordan ens familie forholder sig til den kendsgerning, at man er HIVsmittet, er imidlertid ikke generaliserbart, heller ikke indenfor den samme familie. Sally
fortalte det til sine søstre, som begge bor i Danmark.
Sv.:

[Den ene søster sagde] ‘Jeg vil ikke spilde min energi på dig.
AIDS er godt nok til dig. Det er godt, du har fået det, og det vil slå
dig ihjel. Du vil få en pinefuld død.’ Og hun var meget glad. Hver
gang jeg skændtes med hende, sagde hun bare ‘du tror, du er
hård og at du ved alting, du fornærmer mig og vil slås med mig,
men AIDS skal nok ordne dig. Det er godt, du har fået AIDS’. Og
hun var meget glad og lo ad det. Og hun fortalte til sine venner,
at hendes søster havde AIDS. [...] [Men] hun er meget ked af det
nu. Hun kan ikke sige et ord. For når jeg siger det til hende, er
hun fuld af tårer, og hun kan ikke tale almindeligt til mig mere.
Hun taler til mig på en måde, der viser, at hun føler, hun har gjort
noget meget forkert imod mig. [...] Men min anden søster, hun er
den stærkeste. Hver gang jeg begynder at snakke om det [AIDS]
er hun der altid med et svar. Men jeg er fair overfor hende. Jeg
vil ikke snakke om det, hver gang jeg er sammen med hende. For
jeg kan se, hvor hårdt det er for hende, hver gang jeg begynder
på det. Hun har ikke meget at sige, men hun kan altid sige noget,
der får mig til at føle mig bedre tilpas, så jeg kan mærke, jeg
betyder noget for hende, og hun ved, hvad der sker, og hun er
ked af det. Hun er den bedste for mig. Jeg er så glad for hende...

Det er en passage, der bedre end noget andet udtrykker åbenhedens dobbelte ansigt:
Risikoen for stigmatisering og udstødelse overfor muligheden for støtte og omsorg. Det
er også en passage, der illustrerer, at der ingen automatisk sammenhæng er mellem
familiebånd og støtte, selvom det måske ofte først er den relation, der satses på. Det
gælder, hvis man har familie i Danmark. Der er derimod stor tilbageholdenhed med at
fortælle noget om ens sygdom til familien i Afrika. Det skyldes ikke angst eller uvilje,
men to andre forhold. For det første skal der være en lejlighed. Det opstår kun, hvis
man er på besøg hos familien eller omvendt. Breve eller telefonsamtaler er uegnede til
at give meddelelser af den art. For det andet ønsker man ikke at hensætte sine nære,
ofte sine forældre, i en situation af frygt og afmagt. De vil kun være bekymrede, men
ikke se, hvordan man har det og følge med i sygdommens udvikling og behandlingens
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sejre og nederlag. Derfor undlader man ligesom Mary at sige det, i hvert fald indtil der
begynder at opstå alvorlige følgesygdomme.
For de, der er gift med en dansker, vil der som regel også være den danske ægtefælles
familie at tage stilling til. Det var karakteristisk, at stort set ingen af de par, der deltog
i undersøgelsen, havde fortalt det til partnerens danske familie. En enkelt dansk mand
havde fortalt det til sin gamle mor, men hun havde ikke forholdt sig særligt til det. Denne
tilbageholdenhed er påfaldende, selvom der ret beset ikke er grundlag for at sige, om
den er mere udtalt end hos rent danske par, hvor den ene er smittet. Men man kan
gisne om, at det er tilfældet, og at det i givet fald skyldes en angst for at udsætte sin
afrikanske kone for den lavine af fordomme, som kombinationen af AIDS og Afrika kan
give anledning til i familien, og som her er særligt eksplosiv, fordi der i udgangspunktet
er tale om en seksuel relation, hvor ‘en fremmed’ kan have smittet eller kan smitte en
person, man er i familie med. Den samme høje informationskontrol findes generelt i
forholdet til den danske mands vennekreds.
Mens der ikke er nogen særlig eksplicitering af informationskontrollen overfor den
danske vennekreds – ‘vi har valgt ikke at sige noget’ var et almindeligt svar – var det
lettere at sætte ord på sin mistillid til sine landsmænd.
Sv.:

Alle mine venner her i Danmark, de ved ikke, at jeg er syg. For
hvis du siger det til dem, måske bliver du lidt vred på dem, og så
siger de det pludseligt til alle. Også alt muligt, der ikke er
sandt.Pludselig går tingene skævt, og du er sur på hende, og så
er der ikke noget at stille op. Det eneste at gøre er at gå sin vej.
Det er derfor, jeg ikke har fortalt det, fordi de er tarvelige.
Afrikanske... Hvis der er et eller andet i vejen, så buser de
pludselig ud med det.

Det var udpræget i relationer mellem kvinder, denne mistillid blev udtalt – et forhold,
som i hvert fald delvis må tilskrives overvægten af kvinder i undersøgelsen (den
somaliske mand havde som nævnt haft tilstrækkelig tillid til sine mandlige venner til, at
han havde turde fortælle om sin sygdom).
Sv.:

Fordi jeg kender de der, de folk fra Afrika. Når jeg snakker med
dem, du snakker fortroligt, men de siger ikke sandheden, de siger
ikke nøjagtig, hvad de føler i deres hjerte.

Sp.:

Hvordan tror du, det kan være, at de ikke gør det?

Sv.:

De har sådan et eller andet, hvad kan man sige... det er ligesom
de skjuler et eller andet. Det ved jeg ikke, om det er den der
afrikanske tradition eller hvad. De er ikke sådan mere fri og
snakker om tingene, nej du ved, hellere bare gå og brænde på
det. Og ved du hvad, når du skal snakke med en ny person, man
skal først lære hinanden at kende inden man begynder at sige
bla, bla, bla. Men inden du føler, at nu vil du gerne snakke med
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en, så du kan tydeligt se, at der er noget hun skjuler. Hun siger
ikke sandheden til mig. Og måske efter to år, så hører du en hel
masse fra andre om, hvad de siger om hende og det der. Så jeg
føler ikke helt, at jeg kan stole på hende.
Sp.:

Fordi der er meget sladder?

Sv.:

Ja, at jeg kan stole på en afrikansk pige og sige det hele. Det er
bare sådan, jeg føler. Jeg vil hellere snakke med danskerne og
andre mennesker, der er mere fri.

Mistroen til andre afrikanske kvinder blev af nogl e modstillet med en større tillid til
danskere, som man ville foretrække som samtalepartnere, hvis man absolut skulle betro
sig til nogen. Angsten for afrikansk sladder snarere end dansk sladder kan ikke forstås
som udtryk for, at ‘afrikansk kultur’ i højere grad befordrer sladder og ondskabsfulde
rygter, end ‘dansk kultur’ kan gøre det. Bortset fra, at der ikke findes ‘en afrikansk kultur’
men et væld af forskellige afrikanske kulturer, ville en sådan antagelse ikke forklare,
hvorfor de danske familier i så ringe grad blev inddraget. Der er snarere tale om en
skelnen mellem et indenfor og et udenfor; det svarer til den skelnen mellem et personligt
og et offentligt stigma kompleks, som blev etableret i slutningen af Kapitel 2. Den
afrikanske HIV-smittede gift med en dansker er både én af ægtefællens familie og
omgangskreds og et ‘medlem’ af gruppen af afrikanske eller eksempelvis ugandiske
kvinder i Danmark. Således udgør kun nogle få danskere, men potentielt alle afrikanere
i Danmark, den personlige omgangskreds. Langt de fleste danskere hører derimod til
den offentlige og anonyme omgangskreds.
Dette forhold har også betydning for overvejelser over mulige selvhjælpsgrupper for (in
casu) HIV-smittede afrikanske kvinder. Det var ikke på nogen måde en oplagt ide,
endsige noget man havde overvejet selv. Det var et begreb, hvis indhold først skulle
forklares, for at man kunne tage stilling til det.
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Sp.:

...Når du nu har valgt ikke at sige det til nogen, at du er
HIV-smittet, så kunne det måske være meget rart at have nogle
andre, som var i samme situation, som du kunne snakke med?

Sv.:

Ja, det ville jeg gerne, jeg vil gerne snakke med andre, men ikke
nogen afrikansk pige.

Sp.:

Hvordan kan det være?

Sv.:

Det ved jeg ikke.

Sp.:

Det er bare sådan du har det?

Sv.:

Ja, jeg har det bare sådan. Fordi jeg tror ikke, de vil sige mig
sandheden om, hvordan de har det og deres situation, om det
hele. De er ikke fri.
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Foruden opfattelsen af, at de andre ikke ville være ærlige og frygten for, at man ville
blive et godt emne for sladder, var der også en manglende tro på et positivt formål med
at fortælle andre om sine problemer. Det at tale, at betro sig, havde ikke nødvendigvis
den samme positive værdi som et mål i sig selv, som det kan have for mange danskere.
Sp.:

En gruppe af [afrikanske] HIV-smittede, som kunne mødes og
snakke om deres problemer, ville det være en god ide? Ville du
deltage?

Sv.:

Det ville jeg ikke. Jeg lover dig, det ville jeg ikke.

Sp.:

Hvorfor? Jeg siger ikke, det er en god ide, jeg spørger bare, hvad
du synes?

Sv.:

Ja, det er godt at spørge. Fordi det ikke vil hjælpe noget. Det er
derfor, jeg sagde, at jeg bare vil være mig selv. I den her situation
ønsker jeg ikke at gøre AIDS til mit emne, for jeg føler mig bare
mere syg, mere syg, du ved. Jeg kan ikke holde ud at snakke om
det. Jeg kommer her [i AIDS-ambulatoriet] for behandling, jeg
tager hjem, jeg slapper af. [...] Det er hårdt. Så tager jeg hjem, og
det er det. Jeg gider ikke diskutere AIDS. Alle lægerne kan sige
‘nu skal du gøre det, nu skal du gøre det’. Hvad skal det gøre
godt for, hvad?

Det var måske karakteristisk, at de, der som Mary og Joy boede i små bysamfund, ikke
betroede sig til nogen overhovedet, hverken landsmænd eller danske. Mulighederne
for at etablere tilstrækkeligt tætte sociale relationer til landsmænd til, at man turde håbe
på støtte i forbindelse med sygdommen, var, som vi skal se i Kapitel 4, måske ikke til
stede. Når man bor isoleret, vil det oftere være telefoniske kontakter, som forbinder en
til de andre afrikanere, og telefonen er som bekendt bedre egnet til sladder end til
eksistentiel støtte i en krisesituation. Sådanne forhold kunne være med til at bidrage
yderligere til disse kvinders udtalte skepsis overfor andre afrikanske kvinders
troværdighed.
Den af de strategier, Goffman pegede på (ovenfor, s. 53) i forbindelse med
informationskontrol, som hidtil er blevet beskrevet, kunne man kalde ‘det dobbelte
bogholderi’: En opdeling af verden i de, der ved, og de, der ikke ved. Gruppen, der ved,
er ganske vist ofte meget lille i forhold til bekendtskabskredsen. Grænsen mellem de
to grupper opretholdes ikke blot i kraft af, at ingen af de, der ved, fortæller det til nogen,
der ikke ved. Den opretholdes også ved hjælp af hemmeligholdelse, destruktion og
omfortolkning af stigmasymboler eller stigmategn.
Stigmategn er i denne forbindelse tegn, som henleder opmærksomheden på, at man
måske er HIV-smittet. Ovenfor så vi et ‘omvendt’ eksempel på anvendelse af
stigmategn, hvor Susan anvendte papirerne fra lægen til at overbevise sin mor og
søster om, at hun var smittet. Men det omvendte her er kun fremvisningen. Papirerne
fungerer under alle omstændigheder som meddelelser til omverdenen om, at hun er
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smittet. Det samme gør eksempelvis Retrovir eller det at komme i AIDS-ambulatoriet
eller være indlagt på en infektionsmedicinsk afdeling. Louise havde været indlagt, og
hendes mand havde fortalt til hendes veninder, at hun var på hospitalet. Det havde sat
gang i rygterne:
Sp.:

Spurgte de dig, hvad der var i vejen, hvorfor du var indlagt?

Sv.:

Ja, de spurgte mig. [...] Jeg sagde bare, at jeg havde feber. Jeg
fortalte dem, jeg havde feber.

Sp.:

Du fortalte ikke, det var HIV?

Sv.:

Nej, det fortalte jeg ikke. For de snakker så meget. De snakker
meget. [...] Jeg sagde, jeg havde malaria. De fandt malaria i mit
blod. [...] Men de [veninderne] troede ikke på det.

Men det er ikke nødvendigvis så håndfaste indicier for HIV som Retrovir,
hospitalsdokumenter eller indlæggelser, der skal håndteres. Som nævnt i Kapitel 2
spiller også den fremadskridende sygdom – lidt forsimplet beskrevet som forskellen
mellem HIV og AIDS – en afgørende rolle for mulighederne for at kontrollere, om
omverdenen skal vide, man er smittet. I begyndelsen er det ikke et spørgsmål om
sygdommens synlighed forstået som eksempelvis mærker på huden eller kraftigt
afmagring. Den træthed og det manglende overskud, som HIV både fysisk og psykisk
kan give anledning til, kan påvirke lysten til almindeligt socialt samvær.
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Sv.:

Jeg bliver så træt sådan, når der er mennesker, der drikker og
begynder at råbe og ja, jeg bliver sådan meget træt i hovedet. Så
jeg kan ikke rigtigt... jeg kan ikke noget i selskab... jo, måske i en
time, det er okay. Sådan når det bliver for meget, så kan jeg
ikke...

Sp.:

Hvad gør du så?

Sv.:

Ja, så tager jeg hjem til mig selv.

Sp.:

Hvad siger du så til folk, siger du så, du har det skidt eller...?

Sv.:

Nej, jeg siger 'jeg har fået nok for i dag'.

Sp.:

Hvad siger de så?

Sv.:

'Ah, kan du ikke sidde lidt mere?'. 'Nej, de larmer og jeg er træt'.

Sp.:

Accepterer de det?

Sv.:

Ja, nogle gange accepterer de det. Det kommer an på, hvordan
tingene udvikler sig... Nogle gange, så synes jeg det er nok. Så
begynder man at gå hjem, sådan lidt.
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Sp.:

Det er nemmere hvis der er flere der går?

Sv.:

Ja, det kommer an på... hvis man drikker – jeg drikker ikke, og
min mand drikker [...]. Når jeg bliver træt så siger jeg bare 'jeg går
hjem. Hvis du gerne vil blive med dine kammerater, så kan du
blive'.

Sp.:

Så tager du selv hjem?

Sv.:

Ja.

Isolation er en mulig strategi til at beskytte informationskontrollen. Det at trække sig
tilbage fra sociale relationer gør det mindre anstrengende hele tiden at beskytte
informationsgrænsen. Men som nævnt kan der være grund til at være mere specifik i
diskussionen af stigmatisering; den tendens til isolation, som Mary her foretrækker, er
ikke en strategi til beskyttelse af sine informationsgrænser. Tværtimod medvirker den
til at rejse spørgsmål om hendes tilstand: Hvad er der i vejen, siden hun er så træt?
Trætheden og tilbagetrækningen bliver et stigmasymbol, som skal forklares og
omfortolkes. Men jo mere fremskreden, sygdommen bliver, desto mere håbløst er det
at forsøge at bortforklare den. Derfor er AIDS – forstået som et tidspunkt i
sygdomsforløbet med mange og alvorlige symptomer og følgesygdomme – næsten
automatisk synonymt med åbenhed. Det er ikke den samme åbenhed, som man som
HIV-smittet har mulighed for at vælge på et tidligere tidspunkt i sygdomsforløbet. Det
er påtvungen åbenhed forstået som umuligheden af fortsat informationskontrol.
Sv.:

Som en dag, hvor jeg kørte med en taxachauffør. Min hud var...
fyldt med udslæt. Og han sagde ‘hvor kommer du fra?’, det var
det første, han sagde. Jeg sagde ‘jeg er fra Uganda’. Og han
sagde ‘jeg kan se, der er noget med din hud i ansigtet, hvad er
der galt?’ Jeg sagde ‘Åh, det er en lang historie’. Og han sagde
‘Jeg håber, du ikke har AIDS, for jeg har set folk med sådan
noget hud, der havde det’. Jeg sagde ‘hvordan ved du det?’ Og
han sagde ‘jeg har rejst i lande i Afrika’. Og jeg følte som...
hvorfor kan jeg ikke få ham til at forstå, at han ved, hvad han taler
om... Og jeg sagde ‘du har ret, jeg har AIDS’. Han blev så ked af
det, at han simpelt hen begyndte at græde. [...] Han græd,
virkelig. Han kunne ikke sige noget, og så sagde jeg ‘her er
pengene’, og han sagde ‘nej, behold dem, det er ikke min dag.
Og jeg sagde ‘hvorfor er det ikke din dag i dag?’ Og han sagde
‘Jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at snakke om det.’ Han sagde
simpelt hen, at han troede, jeg havde AIDS, ligeud, da han så
mig. Og jeg blev så ked af, at han kunne se det og forstå det så
hurtigt. Så det fortalte mig, at nu kan alle se, du har det. Det er
en skam.

Sally havde taget konsekvensen af, at hun ikke længere kunne skjule sin sygdom
overfor dem, hun kendte. De havde i en periode kunnet se det på hende alligevel, og
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hendes ene søster havde som bekendt også undermineret hendes muligheder for
informationskontrol. Men her var hendes sygdom blevet så åbenlys, at enhver kunne
se det på hende ved første øjekast.
Schneider & Conrad (1981) skelnede mellem hemmelig og pragmatisk tilpasning (s. 57),
som omtrent modsvarer informationskontrol og stigma coping hos Goffman, dog med
den kvalifikation, at tilpasningen er defineret ved en vis kontrol og handlekraft hos den
stigmatiserede. I modsætning hertil var utilpassede strategier karakteriseret ved
følelsen af at blive overvældet af eller besejret af stigmaet. Denne opfattelse af
informationskontrol som en mulighed for positiv handling i forhold til en potentielt
stigmatiserende tilstand adskiller sig fra det professionelle råd om en vis åbenhed. Der
er tilsyneladende også her forskellige typer af isolation involveret. Det professionelle
råd om omend begrænset åbenhed skal hjælpe den HIV-smittede til at bryde sin
isolation – at få talt med andre om situationen, at få støtte. Det er en optimistisk strategi,
som antager, at der i personens omgangskreds findes mennesker, som vil påtage sig
denne støttende rolle, hvis de får kendskab til den smittedes sygdom, og at det
ydermere er muligt for den smittede at vælge de rette personer i første forsøg, således
at informationskontrollen kan opretholdes. Men de HIV-smittede udlændinge i denne
undersøgelse har overvejende valgt den modsatte strategi – i vidt omfang at
hemmeligholde sygdommen så længe som muligt – netop for at undgå isolation, fordi
de ikke har grund til at dele denne optimistiske holdning.
Selvom vi ikke har adgang til den enkelte rådgivning af nysmittede, er der alligevel tegn
på, at Goffmans opfattelse af dette professionelle råd til den stigmatiserede ikke er
forældet. I Sundhedsstyrelsens pjece ‘HIV-testen var positiv: Du er smittet – hvad nu?’
er der for eksempel følgende råd:
Erfaringen viser, at alle åbenlyst eller inderst inde oplever svære
følelser som fortvivlelse, desperation, angst, skyld, vrede eller
håbløshed. Men det er vigtigt, at du ikke går alene med disse tanker og
følelser. [...] Jo mere man kan dele sine tanker og følelser af
fortvivlelse, vrede, angst m.m. med andre, desto større livskvalitet kan
man opnå, når helbredet svækkes. [...] Det er afgørende, at du selv gør
noget for at indgå isolation. Fortæl, at du er HIV-smittet, til nogen, du
er tryg ved. Jo mere du taler om din situation, des større forståelse vil
du kunne få fra dine omgivelser. [...] Mange [i din omgangskreds] er
fortsat uvidende og usikre i begyndelsen, når de skal omgås en HIVsmittet, og dét kan være svært at skjule. Du vil måske opleve deres
reaktioner som diskriminerende, også selvom de ikke nødvendigvis er
ment sådan. Udtalt forskelsbehandling af HIV-smittede er sjælden.
(Sundhedstyrelsen 1994)
Derimod lægges der ikke vægt på det forhold, at informationskontrol modsvares af og
kan underbygge følelsen af kontrol over selve sygdommen. At informationskontrollen
gradvist må opgives, når AIDS-sygdommene bliver for tydelige, modsvares jo omvendt
af det forhold, at informationskontrol er mulig, så længe sygdommen er under kontrol,
for så vidt som den ikke giver anledning til voldsomme følgesygdomme. Sagt på en

side 74

3: Informati onskontrol

anden måde ligger der måske i informationskontrollen et terapeutisk potentiale, som
kan være lige så væsentligt som den støtte, der eventuelt kan opnås ved en vis
åbenhed. Det er imidlertid ikke et spørgsmål, der bør generaliseres over. Om den ene
eller den anden strategi er rigtig, beror netop på spørgsmålet om, om der er grundlag
for optimismen, altså på karakteren af det netværk, der eksisterer i forvejen. Mens det
for Fatima opleves som ubetvivleligt, at hun ville være socialt død, hvis hendes sygdom
blev kendt, fandt Sally trøst og støtte i sine næres vellykkede bestræbelser på at trække
hende ud af den selvvalgte isolation – en isolation, der minder os om det vanskelige i
at vurdere, hvornår ønsket om isolation er rigtigt og skal respekteres som en velvalgt
‘hemmelig tilpasning’, og hvornår det faktisk er en appel om det modsatte:
Sv.:

Jeg følte, at jeg ikke ville omgås andre. Det var en følelse, jeg
havde. Jeg følte bare, at jeg ikke ville påtvinge andre mit selskab,
hvis de havde brug for at holde afstand. Det var bare en følelse,
jeg havde, at jeg ikke ville have folk nær mig. Jeg ville ikke være
nær nogen, sådan havde jeg det, men min familie [...]trak mig
tilbage til sig, og langsomt fandt jeg [...] tilbage til dem. Og jeg
talte imod dem, det var dem, der trak mig tilbage, men selv
forsøgte jeg at holde alt og alle væk.

Informationskontrol i klinikken
Min behandling af informationskontrol i det foregående kunne opfattes som udtryk for,
at der i informationens centrum befinder sig en HIV-smittet, som inddrager et større eller
mindre antal mennesker i sin viden. Sådan forholder det sig imidlertid ikke helt.
Eftersom man ikke endnu kan undersøge sig selv for HIV, er man aldrig selv den første
til at få kendskab til diagnosen. I praksis vil der i udgangspunktet være en læge, som
giver budskabet til den smittede, uanset om samtalen iøvrigt finder sted ansigt til ansigt
eller telefonisk. 10 Det indebærer, at man allerede fra starten kun har begrænset
informationskontrol, men lægens tavshedspligt skal sikre, at denne begrænsede
informationskontrol er tilstrækkelig til at sikre patienten mod afsløring.
Her vil der imidlertid alligevel blive involveret yderligere personale. Det gælder i alle
tilfælde lægesekretæren, som jo fungerer som lægens skrivende arm i forhold til
journalen. Og på hospitalsafdelinger, herunder screeningsklinikker, gælder det også
sygeplejersker, som har adgang til journalen og kontakt med patienten. Men derefter
begynder grænserne at blive lidt udflydende, og det kan være svært for en patient,
uanset etnisk baggrund, at vurdere, hvem der egentlig har kendskab til, hvad man fejler:
Ved portøren og laboranten det? Ved rengøringspersonalet det? Og hvad med den
taxachauffør, som transporterer patienten eksempelvis fra den infektionsmedicinske
afdeling til en gynækologisk afdeling et andet sted i byen. Ved han det, eller kan han

10
Der er imidlert id fremsti llet en HIV-test baseret på en undersøgelse af spyt for HIV-antistof fer
(Ana-Sal HIV I & II Testing Ki t), som påvi ser resultatet i løbet af 5 minutter. Testen er formodentlig
glimrende under en lang række omstændigheder, hv or der ikke er adgang til blodprøv etagning, men
testen er også på vej til det danske marked som ‘gør-det-selv -test’ med helt uov erskuellige føl ger for
HIV-r ådgiv ningen som m ulig konsekv ens.
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blot gætte det? Denne usikkerhed hænger sammen med hospitalsverdenens
systemiske karakter, hvor oplysninger om den enkelte patient cirkulerer i journalen, som
er i systemets varetægt men udenfor den enkelte patients kontrol og rækkevidde. Men
det opfattes normalt ikke som noget problem, sålænge informationen så at sige holder
sig indenfor systemet; sagt på en anden måde bliver det kun et problem, hvis patienten
fra sin omgangskreds kender nogen, som er ansat på hospitalet eller ved den
pågældende afdeling (det være sig som overlæge eller rengøringsassistent), og som
man ikke ønsker skal blive bekendt med ens sygdom. I dette tilfælde er der nemlig
sammenfald mellem den offentlige og anonyme sfære, som hospitalsvæsenet principielt
tilhører, og den personlige sfære. Kun i den offentlige sfære kan anonymiteten
opretholdes. Dette er dette problem, som af og til aktualiseres i forbindelse med
anvendelse af tolk, hvor en patient på trods af meget dårlige kommunikationsmuligheder
med hospitalspersonalet kan modsætte sig, at der tilkaldes en tolk, fordi denne kan
fungere som en potentiel lækage overfor netværket af landsmænd.
I disse sammenhænge er der næppe tale om egentlige brud på tavshedspligten; der
fungerer en form for institutionel tavshedspligt, som gør det muligt at arbejde på en
hospitalsafdeling uden konstant at skulle bede patienten om tilladelse til at involvere
andre ansatte ved den samme afdeling eller, afhængigt at definitionen af institutionens
grænser i denne sammenhæng, det samme hospital.
Men der kan være andre former for informationsdeling. Som vi så kan en indlæggelse
ved en infektionsmedicinsk afdeling være tilstrækkeligt til, at omverdenen får mistanke
om AIDS, selvom man lige så godt kunne være indlagt for malaria eller noget tredje. Her
er der mulighed for for at forsøge at få stigmasymbolerne omfortolket af omverdenen.
Kontakt med AIDS-ambulatoriet er derimod entydig. Bliver man set her, er man afsløret
som HIV-smittet. Omvendt vil man også vide, at de mennesker, man selv møder, er HIVsmittede. Derfor kan ambulatoriet fungere som et mødested for smittede, som ellers
aldrig ville få kendskab til deres fælles vilkår, og i nogle tilfælde kan dette møde danne
udgangspunkt for varige forhold, hvor smittede kan støtte hinanden.
Sv.:

Jeg ville aldrig have gættet, at hun var HIV-smittet. Men jeg
mødte hende her i AIDS-ambulatoriet. Første gang, jeg mødte
hende, spurgte jeg ‘Hvad laver du sådan et sted som her?’ Og
hun sagde ‘Hvad regner du med, jeg foretager mig sådan et
sted? Det samme, som har bragt dig her, det er den samme slags
problem, der har fået mig herhen.’ Så lo vi højt. Det var lidt sjovt.
Og jeg sagde ‘Vil det sige, at du er HIV-positiv?’ Og hun sagde
‘selvfølgelig. Tror du nogen, der ikke er HIV-smittet, vil sidde her
i dette øjeblik?. [...] [jeg sagde] ‘Jeg gættede med det samme, jeg
så dig, at du var HIV-smittet’. Og så sagde hun ‘jeg kan ikke
skjule det længere. Det er jeg. Og siden du nu ved det, må du
love mig en ting, sig det ikke til nogen andre. Hold det hemmeligt.
Vi to skal snakke sammen om det, en gang imellem.’ Og så gav
hun mig sit telefonnummer.

Selvom det er et møde, hvor man kan hente støtte og måske tale om nogle problemer,
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man ikke kan tale med andre om, leverer AIDS-ambulatoriets kontakter også et
ubarmhjertigt spejl af ens egen fremtid.
Sv.:

...Når jeg kommer her og får at vide at endnu en af mine venner
er døde sidste uge – for jeg havde mange venner, fra da jeg
begyndte at komme her, men de er alle døde. Min sidste ven her
døde i november sidste år, så da jeg kom her for tre uger siden
og spurgte sygeplejersken, for hun vidste, han var min ven, jeg
spurgte ‘hvornår kommer han her næste gang?’ så sagde hun
‘Åh, jeg er ked af at sige det, men han er død.’ Jeg blev chokeret,
for han var ikke, han så mere frisk ud end mig, og han sagde
hele tiden til mig ‘du må være stærk, lad være med at lade det
tage dig, forsøg at holde det væk. Jeg ved, vi ikke kan gøre
noget og at vi vil være færdige en dag, men prøv at holde det
væk, prøv at være stærk.’ Og så døde han. Så hver gang jeg
kommer her, bliver jeg så ked af det. Men det tror jeg ikke, jeg
bliver i dag, for de sidste venner, jeg havde sidste gang, dem har
jeg allerede mødt, så det er OK.

Det at møde andre HIV-smittede i AIDS-ambulatoriet opfattes heller ikke som et brud
på tavshedspligten. Det er snarere et fristed i Goffmans forstand. Og for de fleste
afrikanske HIV-smittede er det det eneste fristed overhovedet, og måske det eneste
sted, der reelt kan tales om sygdommen med andre, professionelle, smittede eller
pårørende.
Brud på tavshedspligten kan der derimod ske under indlæggelse i forbindelse med
stuegang. Afhængigt af praksis hos den enkelte læge i forbindelse med stuegang,
afhængigt af, hvem man evt. ligger på stue med, og afhængigt af pladsforhold og
overbelægning, er dette formodentlig den almindeligste form for egentlige brud på
tavshedspligten. Også her gælder imidlertid, at det næppe har de hyppige sociale
konsekvenser for afrikanske HIV-smittede, fordi man i realiteten vil være anonym i
forhold til ens medpatienter efter udskrivelsen. Det kan imidlertid have konsekvenser,
hvis andre patienter fortæller til besøgende, hvad man fejler, hvis man selv har forsøgt
at skjule ens egentlige sygdom overfor dem. Der var imidlertid ingen eksempler herpå
i denne undersøgelse.
Endelig er der det sjældne bevidste brud på tavshedspligten, hvor en læge beslutter sig
for at informere en tredjepart om sygdommen. Det sker selvsagt yderst sjældent, men
er en radikal eliminering af patientens mulighed for informationskontrol. At man i sidste
ende imidlertid er underlagt lægens beslutning om informationshåndtering antydes af
dette udsagn:
Sv.:
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Jeg er altid påpasselig med, hvad jeg gør[...]. Folk er skøre. De
tror måske, at du kan lide den her sygdom. Men det kan man
ikke. Det var det, jeg sagde til dig, de opfatter dig som sådan ‘uh’,
du ved. Så det er bedre at holde det for sig selv. Det er kun
læger, og jeg ved ikke... Hvis lægen offentliggør min information,
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så bliver jeg meget gal. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre.
Figur 2 sammenfatter den sociale verden, i hvilken viden om HIV-smitten kontrolleres
eller ikke kontrolleres for de afrikanske HIV-smittede, der har deltaget i undersøgelsen.
I den inderste cirkel er udgangspunktet i lægens og den HIV-smittedes fælles viden om
smitten. Herudfra går to halvcirkler, hvor den ene knytter sig til lægens professionelle
relationer/hospitalssystemet som sådan, den anden til den smittedes sociale relationer
udenfor behandlersystemet. Lægens halvcirkel rummer, læst fra midten, i første ring
lægesekretærer og sygeplejersker, som arbejder med den samme patient; dernæst (hvis
det er et hospital) andre læger og andet plejepersonale og sekretærpersonale ved
afdelingen, samt andre patienter placeret af personalet i samme rum som den smittede;
dernæst sundhedspersonale ved andre afdelinger, hvortil den smittede henvises; og
endelig i yderste led muligheden for bevidst brud på tavshedspligten. Den HIVsmittedes halvcirkel rummer i inderste led en eventuel partner; dernæst partners
henholdsvis egen familie i Danmark og egen familie i Afrika; dernæst omgangskredsen
iøvrigt, fordelt på danskere og landsmænd; og endelig i yderste led generel åbenhed,
hvor man ikke forsøger at skjule smitten længere. Det er vigtigt at være opmærksom på
denne forskel imellem den yderste ring og de andre i patientens halvcirkel, at hvor den
yderste er defineret ved, at man ikke gør noget aktivt for eller ikke længere kan skjule
smitten, er de andre ringe udtryk for, hvem man (aktivt eller ved uheld) har fortalt om sin
sygdom; den yderste ring repræsenterer for patienten et passiv til, hvad omverdenen
ved, mens de andre repræsenterer en aktiv. Dette er radikalt anderledes end lægens
halvcirkel. Skønt det ville være forkert at sige, at den inderste virkel er passiv, ville et
bevidst tavshedsbrud kræve en usædvanlig aktivitet hos lægen. Det er i praksis kun den
nederste halvcirkel, den smittede kan forsøge at kontrollere. Hvordan informationen
cirkulerer i den øverste halvcirkel vil som regel være uigennemskueligt. I det omfang,
denne informationskontrol opfattes som problematisk af patienten, vil det formodentlig
oftest være i forholdet til andre patienter eller, som nævnt, i forhold til en evt. tolk.
Det skal nævnes, at den anonyme HIV-test netop sætter den HIV-smittede i stand til at
bevare den fulde kontrol over informationen. Det er en anonymitet, som kan bevares
overfor hospitalssystemet en vis tid, men i det øjeblik, der bliver behov for egentlig
behandling, er anonymitet ikke længere mulig. I praksis indebærer det, at der er
mulighed for fuld anonymitet for de, der testes HIV-negative, mens der for HIV-positive
er mulighed for en midlertidig anonymitet.
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Figur 2: Grænser for åbenhed vedrørende HIV-diagnosen

Ingen i undersøgelsen forsøgte at kontrollere informationen indenfor den inderste cirkel
om læge og smittet; derimod forsøgte de fleste at begrænse informationen til de to
inderste ringe, så den i udgangspunktet var delt med en evt. partner. Med forbehold for
materialets kvantitative udsagnskraft har jeg i Figur 3 vist, hvorledes den faktiske
informationskontrol fordelte sig blandt de 9 HIV-smittede afrikanere i undersøgelsen.
Ikke overraskende peger figuren på, at der er en tendens til at afgrænse informationen
om centrum, og at jo længere man bevæger sig ud mod periferien, desto færre finder
man. Men der er nogle vigtige forbehold, som kunne pege på, at det afgørende for at
fortælle om smitten er den nærhed, som også fordres i den optimistiske strategi i
Sundhedsstyrelsens pjece ovenfor. Det er tilsyneladende en nærhed, man ikke
umiddelbart finder hos den danske ægtefælles familie. Som tidligere nævnt var der kun
én dansk ægtefælle, der havde fortalt om sin kones sygdom til sin mor. Der var således
ikke tale om, at den HIV-smittede betroede sig, men snarere om, at manden havde brug
for at tale med nogen om det – hvilket jo ikke ændrer ved, at informationens grænser
dermed havde flyttet sig. I mere bogstavelig forstand finder man heller ikke nærhed hos
sin egen familie i Afrika, ikke nødvendigvis fordi omsorgen og ømheden ikke er der,
men fordi man ikke selv er der. Af de fem, som havde egen familie i Danmark, havde
de fire valgt at fortælle det. Undtagelsen var Mary, som kun havde en perifær familiær
tilknytning til en herboende zambianer.
Tallene i Figur 3 henviser til, hvor mange af de ni personer i undersøgelsen, som har
valgt eller blevet tvunget af omstændighederne til at anvende de pågældende
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Figur 3: Faktisk informationskontrol blandt deltagerne i undersøgelsen

informationsgrænser. Den hvide pil på figuren antyder, at med partneren som
undtagelse er det i netværket af landsmænd – med herboende familie som
udgangspunkt – man løsner for informationskontrollen. Det kan være frivilligt, og det
vil snarere være tilfældet mod midten af figuren end i periferien, eller det kan være
ufrivilligt, enten fordi nogen sladrer som Sallys søster, eller fordi sygdommen bliver
synlig. Bemærk imidlertid også her, at den generelle åbenhed er en passiv, og
almindeligvis skyldes, at man ikke længere har mulighed for kontrollere informationen,
hvorimod de andre typisk er en aktiv inddragelse af andre i viden om sygdommen.
Derfor kan det lade sig gøre, at der er 2 i kategorien ‘generel åbenhed’, skønt ingen (0)
aktivt har inddraget omgangskredsen af danskere.

Sammenfatning
Dette kapitel peger på nogle meget væsentlige forhold. For det første understreger
kapitlet, at det er forkert udelukkende at tænke på stigmatisering som knyttet til
diskrimination. Stigmatisering er ikke blot udført stigmatisering, men i lige så høj grad
følt stigmatisering, hvor frygten for at blive stigmatiseret, hvis det bliver kendt, at man
er smittet, overskygger egentlige erfaringer med (udført) stigmatisering. Mens udført
stigmatisering blandt andet kan henføres til angst for døden og for dødelig sygdom
generel, som analysen i Kapitel 2 pegede på, er der anderledes med følt stigmatisering.
Denne frygt for stigmatisering kan ikke henføres til angst for, hvad HIV/AIDS er eller vil
bringe – skønt den naturligvis også er til stede – men derimod til opfattelser af andres
opfattelser af HIV/AIDS og HIV-smittede. Derfor afsøges omgangskredsen for sådanne
holdninger i en uforpligtende sammenhæng, hvor emnet bringes op som et generelt
diskussionsemne, hvorved den smittede får et grundlag for konkret at vurdere, om det
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er fornuftigt helt eller delvist at slække på informationskontrollen. Det fører til et andet
meget væsentligt forhold, som udspringer af gennemgangen, nemlig at der ikke er
belæg for den generelle holdning, at åbenhed er bedre end lukkethed. Derimod er det
bedre at have mulighed for åbenhed snarere end udelukkende at være henvist til
lukkethed, men det er en helt anden sag.
Uanset om man deler informationen om smitten med dem eller ej, er det i mange tilfælde
landsmændene, der udgør det sociale netværk. Det er emnet for det næste kapitel. Det
er her, man enten søger støtte hos ved at dele sine sorger og bekymringer, eller som
man søger støtte hos ved netop ikke at dele sine sorger og bekymringer for derved at
undgå risikoen for at blive udstødt. I begge tilfælde forsøger man at undgå isolation.
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I dette kapitel vil jeg undersøge forholdet mellem de HIV-smittede fra de tre lande og
det sociale netværk, der udgøres af deres landsmænd i Danmark. Mens en mindre eller
større grad af åbenhed overfor netværket er en forudsætning for at få støtte herfra,
indebærer det ikke, at støtten følger som resultat af åbenhed. Åbenhed som en god
strategi overfor det sociale netværk forudsætter, at man i forvejen har støtte i dette
netværk. Dette kapitel vil vise, at fraværet af en sådan støtte sammen med fordomme
overfor HIV-smittede stiller HIV-smittede i en væsentligt dårligere udgangsposition for
at håndtere deres situation end danske HIV-smittede generelt.
Af diskussionen af informationskontrol i det foregående kunne man få den opfattelse,
at gruppen af ‘landsmænd’ er en entydig størrelse. Sådan forholder det sig naturligvis
ikke. For det første er der stor forskel på, hvor mange zambianere, somaliere og
ugandere, der er i Danmark. For det andet er der stor forskel på, hvordan de fordeler
sig i landet. Og for det tredje er der forskel på, om der er tale om flygtninge – i dette
tilfælde somaliere og nogle ugandere – eller indvandrere – her zambianere og nogle
ugandere.
Per 1. januar 1995 er der hos Danmarks Statistik registreret 103 zambianske
statsborgere i Danmark. Dermed udgjorde antallet af zambianere ca. 1/5 af antallet af
ugandere, ca. 1/50 af antallet af somaliere og 1/50.000 af antallet af danskere. Alene
disse tal viser, hvor forskellige muligheder der er for at basere sit sociale netværk på
kontakter med landsmænd, jvf. Tabel 5. Men det fremgår også af tabellen, at der er
betydelige forskelle i kønsfordelingen for de tre nationaliteter. Mens der blandt
somaliere er en lille overvægt af mænd, er der for ugandere ca. 1½ gange flere kvinder
end mænd, og for zambianere ca. 2½ gange flere kvinder.
Somalia

Hele landet, antal
Hele landet, %
Hele landet, antal

Uganda

Zambia

M

K

M

K

M

K

2908

2217

190

301

29

74

1

0

0

1

0

1

5125

491

103

Tabel 1: Udenlandske statsborgere i Danmark fra de tre lande pr. 1.1.95 (Kilde: Danmarks
Statistik)

Foruden antallet af mennesker fra de forskellige nati onalieteter spiller den geografiske
spredning også en afgørende faktor for mulighederne for at søge støtte fra landsmænd
i forbindelse med HIV-smitte. Hvis de 100 zambianere er samlet geografisk og de 5000
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somaliere er spredt på små landsbyer, kunne det være zambianerne, der havde størst
kontakt med hinanden. Det forholder sig imidlertid nærmest modsat. Figur 4 viser
antallet af henholdsvis somaliere, ugandere og zambianere fordelt på køn og amter per
1.1.1995. Procentsatserne angiver andelen af samtlige personer fra den pågældende
nationalitet. Således bor der til eksempel i Fyns Amt 8% af somalierne i Danmark; 5/8
af de 8% er mænd, mens 3/8 af de 8% er kvinder.
For somalierne er der på nær enkelte amter en spredning over det meste af landet, dog
med en relativ koncentration i sammenligning med andelen af den totale befolkningen
i eksempelvis Århus, hvilket afspejler det forhold, at storbyer tiltrækker migranter. For
ugandere er der ligeledes en betydelig koncentration i Storkøbenhavn i sammenligning
med andelen her af den totale befolkning, men ellers er der en ganske stor spredning
med en vis koncentration i Nordjyllands og Århus amter. For den zambianske gruppe,
der som nævnt er langt den mindste, er der imidlertid den største spredning. Således
er de tre største andele alle vest for Storebælt med en mindre andel i Storkøbenhavn
sammenlignet med de to andre grupper. Denne fordeling giver anledning til at antage,
at dagliglivet for somaliere i vidt omfang vil kunne foregå i kontakt med andre somaliere,
hvorimod dette vil være langt sværere for zambianere, med ugandere placeret et sted
derimellem. Dermed er det sandsynligt, at en HIV-smittet zambianer i Danmark vil være
væsentligt mere afhængig af danskere i det sociale netværk, end en HIV-smittet
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Figur 4: Amtsfordeling i % af somaliere (S), ugandere (U), zambianere (Z) og hele
befolkningen (B) fordelt på mænd (M) og kvinder (K) per 1.1.1995 (Danmarks Statistik)
somalier.
Amtsfordeling kan sammenfattes i en skelnen mellem Danmark henholdsvis øst og vest
for Storebælt (Tabel 6). Herved opnås et mindre nuanceret, men måske mere sigende
udtryk for, at der selv i et lille land som Danmark er betydelige regionale forskelle.
Somalia

Uganda

Zambia

M

K

M

K

M

K

Øst-Danmark

23%

17%

31%

35%

12%

22%

Vest-Danmark

34%

26%

8%

26%

17%

50%

Tabel 2: Kønsfordeling pr. 1.1.95 for de tre nationali teter i hhv. Øst- og Vest-Danmark fordelt
på % af det samlede antal statsborgere i Danmark fra pågældende land (De fire kategori er
for hvert land giver samm enlagt 100%). (Kilde: Danmarks Statistik)

Det er umiddelbart bemærkelsesværdigt, at der er så stor forskel mellem somaliere på
den ene side og ugandere og og zambianere på den anden, hvad angår
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kønsfordelingen i Vest-Danmark. Forklaringen findes i distinktionen mellem indvandrere
og flygtninge.

Somalis ke netvæ rk
Det er i denne sammenhæng karakteristisk for behandlingen af flygtninge i Danmark,
at de anbringes. Først opholder de sig i asylcentre, mens asylsagen behandles, og
dernæst overgår man til Dansk Flygtningehjælps (DF) integrationsprogram i ca. 18 mdr.
Her placeres man i en kommune et sted i landet i overensstemmelse med de aftaler, DF
har med de enkelte kommuner. På den måde sker der en bevidst spredning af de
somaliske flygtninge, og først efter integrationsperiodens 18 mdr. har man mulighed for
at flytte derhen, hvor man gerne vil bo. Denne forsinkede mobilitet giver sig udtryk i en
tilflytning efter integrationsperiodens udløb til de større byer som København, Århus og
Ålborg. Således boede der medio 1994 731 somaliere i Århus Kommune, svarende til
ca. 15% af somalierne i Danmark. På den måde finder der først en spredende
bevægelse sted, dernæst en samlende bevægelse, som forstærkes af det blotte antal
af somaliere. Antallet betyder nemlig, at der i de større byer faktisk findes fællesskaber
og sociale netværk af somaliere, som det opleves som værd at flytte efter og opsøge.
At man baserer sit sociale netværk på somaliere fremfor på integration med danskere
forstærkes yderligere af det forhold, at mange flygtninge ikke ved, om de skal satse på
at blive boende i Danmark i mange år eller om de skal se opholdet som en venten på
at vende tilbage. Og endelig er islam en samlende faktor. Den tætte, daglige kontakt
med andre somaliere giver mulighed for i somaliske foreninger at etablere et religiøst
liv, som opfattes som en afgørende del af livet i det kristent-sekulære Danmark.
For somalierne i Danmark er en række forudsætninger for et velfungerende netværk
blandt landsmænd således opfyldt: Der er både et relativt stort antal og en en stor
spredning, således at der ikke er mange steder i Danmark, hvor man som somalier ikke
vil kunne komme i fysisk kontakt med andre somaliere; der er også relativt store
koncentrationer, som kan fungere som kraftcentre i forhold til initiativer. Således
eksisterer der i Århus eksempelvis både en somalisk lokalradio med stor succes samt
flere små somaliske lokalaviser og en somalisk familieforening, hvor man samles til
fester og til bøn (Seeberg, 1996).
Det indebærer, at der på én gang er større mulighed for støtte for HIV-smittede
somaliere blandt landsmænd OG større risiko ved udstødelse. De to HIV-smittede
somaliere i denne undersøgelse havde valgt hver sin strategi. Den mandlige havde i en
religiøs kontekst betroet sig til et par udvalgte mænd, som havde givet ham stor støtte.
Den kvindelige havde valgt at bevare sin hemmelighed for ikke at risikere at sætte det
sammenhold og samvær over styr, som hun dagligt nød godt af i andre sammenhænge
end den sygdomsmæssige. Begge undgik med hver sin strategi isolation; det er nemt
at se, at mandens strategi var den bedste, for så vidt han både fik støtte og undgik
stigmatisering og udstødelse; deraf følger imidlertid jo ikke, at det ville gå lige så godt
for kvinden.
I Kapitel 1 skitseredes forskellige mulige årsager til at ønske at slå sig ned i Danmark.
Som flygtning i FN-regi valgte Fatima ikke selv, men blev sendt hertil som såkaldt
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kvoteflygtning. Hun havde ikke selv nogen indflydelse på, hvilket land hun skulle til –
kun en sikker viden om, at det var nødvendigt at flygte for at overleve.

Zambian ske og u gandiske netvæ rk
Flygtninge søger om asyl i Danmark ved at søge om at få deres flygtningestatus
anerkendt. Det er meget anderledes for de ugandere og zambianere, der som Susan
og Mary kommer til landet, og som stort set kun har mulighed for at få adgang til landet
i kraft af familiesammenføring. Eftersom denne undersøgelse udelukkende handler om
HIV-smittede afrikanere i Jylland, hvor vi har set en klar overvægt af kvinder fra Zambia
og Uganda, og eftersom det udelukkende er kvindelige HIV-smittede fra de to lande,
som har deltaget i undersøgelsen, vil diskussioner af spørgsmål vedrørende
familiesammenføring i dette og det følgende kapitel ofte konkret handle om
østafrikanske kvinder gift med danske mænd.
Det forhold, at relativt
langt flere ugandiske og
zambianske kvinder er
gift med danske mænd
end tilsvarende somaliere
(Jvf. Figur 5), samt det
forhold, at det er relativt
sværere for mange at
have daglig kontakt med
sine landsmænd på grund
af den geografisk e
spredning, betyder, at det
alene af disse grunde ofte
vil være et løsere Figur 5: Blandende ægteskaber for 1987-94 for hhv. mænd og
funderet netværk blandt kvinder i procent af det samlede antal mænd og kvinder fra de
landsmænd. Også her er tre lande. (Kilde: Danmarks Statistik)
der imidlertid vigtige
forskelle, som også
afspejles i Figur 4. Det fremgår her, at 43% af uganderne bor i Storkøbenhavn mod 21%
for zambianerne. Derudover er der for uganderne en meget jævn fordeling på resten af
landet, dog med lidt højere koncentrationer for ugandiske kvinder i Århus og
Nordjyllands Amter, knyttet henholdsvis til Århus og Ålborg. For zambianerne er der
imidlertid relativt store procentandele i en række vestdanske amter, hvor der er små
andele af de andre to nationaliteter. Tendensen forstærkes, når man alene ser på
kvinderne. Det gælder eksempelvis Sønderjylland, Fyn, Århus og Viborg, at der bor en
stor procentvis andel af de zambianske kvinder i Danmark. Men det forhold, at der
numerisk er tale om så få personer, indebærer også, at disse grupperinger ikke
automatisk skaber mulighed for et større sociale netværk.
Imidlertid kan der være en tendens til, at man ikke her lægger helt så stor vægt på
nationalitet som blandt somalierne, men snarere opfatter sig som ‘afrikansk’ eller
‘østafrikansk’ – ikke fordi der ikke er store kulturelle forskelle både mellem Zambia og
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Uganda, ligesom der er stor kulturel variation internt i landene, men fordi det ikke
nødvendigvis er særligt relevant at se på kulturforskelle i Afrika for at forstå etniske
minoriteter i Danmark. De forskelle, der måtte være, er ikke så skarpt markerede som
eksempelvis forskellen mellem muslim og ikke-muslim er det for somaliere, og der er
en tendens til, at kvinder fra lande som Zambia, Uganda, Kenya og Tanzania former et
socialt netværk sammen. Dette gælder imidlertid ikke – eller kun i mindre grad – for de
zambianske og ugandiske kvinder, som lever i almindelige borgerlige ægteskab med
danske mænd i små jyske landsbyer. Her er dagliglivet ikke præget af kontakt med
landsmænd på samme måde som for de, der bor i eksempelvis Århus og København.

Racisme og det, der ligner
I Kapitel 3 diskuterede jeg den særlige vigtighed, informationskontrol overfor
landsmænd har. Det er vigtigt at fastholde den dobbelthed, der er involveret. På den
ene side er der mange, som nærer stor mistillid til, at der ville komme noget godt ud af
at røbe sygdommen overfor landsmænd; på den anden side er det netop, fordi forholdet
til landsmændene spiller en større rolle end forholdet til den danske omgangskreds, at
denne angst for afsløring er så stor.
Man kunne forvente, at forholdet til landsmænd adskilte sig fra forholdet til danskere
ved at være fri for holdninger, der almindeligvis betegnes som racistiske. Det er ikke
tilfældet, skønt racisme måske ikke er nogen velvagt term for, hvad man måtte have at
nedladende stereotyper for sin egen befolkningsgruppe. En dansker, der brugte de
samme betegnelser, som Fatima om somaliere i Danmark ville være racist: At de er
primitive og uvidende og at de ikke kan tage selvstændigt stilling til et emne men følger
øjeblikkets stemning. Noget tilsvarende kunne siges om blandt andre Marys
karakteristik af afrikanske kvinders upålidelighed. Men det er vigtigt at forstå, at disse
karakteristikker er en negativ spejling af, hvordan man som HIV-smittet somalier,
zambianer eller ugander kunne ønske sig omverdenens støttende respons. Man kunne
ønske sig, at der var mindre uvidenhed og mindre sladder blandt sine landsmænd. Man
er trods alt én af dem, en af eks. somalierne i Danmark, ikke én af danskerne, og det
er alene det forhold, at man er HIV-smittet, som skaber risiko for, at man skubbes ud
af dette sociale tilhørsforhold. Tilsvarende ønsker finder man på samme måde blandt
HIV-smittede danskere. Derimod opfatter de HIV-smittede afrikanere generelt
danskerne som langt mere vidende og forstående og mindre diskriminerende end
deres landsmænd. Disse opfattelser af danskerne beror, som det fremgik af Kapitel 3,
imidlertid ikke i nævneværdigt omfang på erfaringer med at betro sig til danskere. Man
antog som regel blot, at danskere her adskiller sig fra egne landsmænd. At de danske
mænd, som nogle af de HIV-smittede afrikanske kvinder er gift med, ikke deler det
positive billede af danskerne, er tydeligt.
I forhold til danskere oplever man generelt ikke stigmatisering på grundlag af HIV,
eftersom det jo er hemmeligholdt. Derimod er der naturligvis erfaring med racisme.
Hyppigst er det den anonyme form på gaden, hvor man pludselig bliver mødt af et skub,
en hvislen mellem tænderne eller et tilråb. I interviewene undskyldes disse episoder
med, at sådanne mennesker findes alle vegne. Dog er der en opfattelse af, at denne
form for racime er omvendt proportional med antallet af udlændinge i et område.
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Således opfattes eksempelvis Ålborg som værre end København, som igen ses som
værre end London. Imidlertid tyder interviewene også på, at denne form for chikane
tilsyneladende forekommer sjældent de helt små landsbysamfund, hvor ingen kan være
anonym, skønt en gift afrikansk kvinde bemærkede, at hun kom bedre ud af det med
danske mænd end med danske kvinder i sit lille lokalsamfund. I de større byer kan
afrikanske kvinder også dele den oplevelse med mange østasiatiske kvinder at blive
tiltalt som prostitueret, hvis de går på gaden eller i byen – nogle gange på trods af, at
de måske har et lille barn i hånden. Egentlig racistisk vold opfattes derimod som et
fænomen, der primært rammer udenlandske mænd.
Men den faktor, som især skaber en følelse af afstand mellem indfødte danskere og
etniske minoriteter generelt, er den manglende mulighed for at få arbejde – uanset
hvornår afvisningen af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet iøvrigt er racistisk
betinget. Vanskeligheden ved at få arbejde bliver ydermere tilsyneladende større og
større. Mens arbejdsløsheden for danskere er steget med ca. 50% fra 1981 til 1994, er
den i forvejende høje arbejdsløshed blandt etniske minioriteter (minus nordiske- og EUborgere) steget med ca. 75% – og her er endda kun indregnet de, som har tilknytning
til arbejdsmarkedet (Indenrigsministeriet 1995). Det totale billede er naturligvis endnu
mere skævt, da det for mange udlændinge netop er umuligt at opnå denne tilknytning.
Kendetegnende for arbejdsløsheden for udlændinge og for de omtalte ydmygelser med
racistiske undertoner er, at de generelt ikke er knyttet til forestillinger om HIV og AIDS.
(En enkelt af de interviewede nævnte dog ‘risikogruppe-tendensen’: Opfattelsen blandt
danskere af, at alle afrikanere er smittet med HIV.) Racisme sås af de interviewede ofte
som udtryk for individuelle og enkeltstående danskeres fordomme og tåbelighed, ikke
som em udbredt holdning blandt danskere som sådan. Med andre ord var der ikke
noget, som generelt forbandt HIV med en forventning om dårlig behandling fra
danskeres side, hvorimod det præcis var tilfældet, hvad angik forventningen til dårlig
behandling blandt landsmænd. Her forventer man et almindeligt socialt samvær, som
kan gøre det lettere at være somalier eller ugander i Danmark; et fristed i etnisk
henseende. Og her forvandler HIV-diagnosen disse overvejende positive forventninger
til negative forventninger og til relativt større angst for udstødelse. Fordi der ikke er
knyttet store forventninger til det sociale samvær med danskere, er der heller ikke
knyttet store negative forventninger til at røbe HIV-smitten ell er knyttet stor angst til tab
af informationskontrol. Fordi der ofte er knyttet større forventninger til samværet med
landsmænd, er der også knyttet en voldsommere reaktion til antagelsen om negative
holdninger til HIV og AIDS og en større frygt forbundet med tab af
informationskontrollen. Det lyder måske som en voldsom forsimpling af komplicerede
og individuelle overvejelser men er snarere en konstatering af et faktum, der kunne
reduceres til en tautologi: Det er dem, der betyder noget, som betyder noget; det gælder
begge mulige resultater af åbenhed, både udstødelse og støtte.

Opfattelser af HIV-smittede
At muslimer ikke får AIDS er en opfattelse, som er specifik for mange somaliere i
modsætning til ugandere og zambianere. Den er selvfølgelig religiøst defineret og i den
forstand kulturelt bestemt; men det er imidlertid ikke en holdning, der indebærer, at
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muslimer ikke kan blive smittet. Det er en konstatering af det forhold, at hvis man
overholder de religiøse forskrifter og ikke har sex udenfor ægteskabet, er risikoen for
at blive smittet særdeles ringe. Det er også en opfattelse, der bygger på en skelnen
mellem ‘rigtige muslimer’ og ‘muslimer af navn’. De rigtige muslimer lever som muslimer
i alle henseender, mens muslimer af navn blot kalder sig muslimer, selvo m de ikke
overholder alle de muslimske forskrifter. Denne skelnen er kommet til udtryk i interviews
med ikke-smittede somaliere i Danmark (Seeberg 1996). Det er imidlertid ikke denne
skelnen, Fatima bemærker, når hun forsøger at bringe AIDS på banen som
samtaleemne for at undersøge sine somaliske landsmænds opfattelser af HIV-smittede.
Sv.:

De tror kun, at HIV og AIDS har at gøre med personer, som er
homoseksuelle eller prostituerede, kvinder, som går med alle
mænd. De kan ikke tro det, og ingen kan tro, at der er nogen som
får det, der er jomfruer. [... ] For når jeg snakker med dem og jeg
taler om den her sygdom, og vi snakker om det, så siger de ‘Årh,
det er en sygdom, der kun rammer prostituerede og
homoseksuelle, ikke mig’.

Sådanne udtalelser illustrerer klart, hvordan risikogruppeterminologien virker
anderledes i en social kontekst end i epidemiologiens statistiske modeller. At der kan
være en større risiko for at blive smittet blandt bestemte grupper af prostituerede eller
bestemte grupper af homoseksuelle, virker her den modsatte vej: HIV-smittede kvinder
må være prostituerede, siden de er smittede, og tilsvarende må mænd være
homoseksuelle. Derved fungerer den stigmatisering, der er knyttet til henholdsvis
prostitution og homoseksualitet i en given sammenhæng, som et yderligere lag af
stigmatiserende metaforer i forhold til HIV-diagnosen.
At ‘rigtige muslimer’ ikke bliver smittet, og at HIV kun rammer prostituerede og
homoseksuelle, er opfattelser, der nemt kan opretholdes blandt somaliere, fordi der
tilsyneladende rent faktisk ikke er mange somaliere, som er smittet (Corwin et al.,
1991). Den faktiske erfaring med at omgås HIV-smittede blandt somaliere er langt
mindre end blandt ugandere og zambianere (Seeberg 1996).
Det bliver klart, når man sammenligner den somaliske opfattelse med den ugandiske
og zambianske. Her kender alle personligt til HIV-smittede, og sygdommens hærgen i
ens eget land er et væsentligt samtaleemne, når man hører nyt hjemmefra.
Sv.:

4: Netværk

Hun [en veninde] fortalte mig – for hun havde været på ferie i
Zambia, så fortalte hun mig, at ‘folk dør i Zambia af den her
sygdom, de er færdige. Alle de venner, jeg havde, de er døde.’
Og jeg sagde ‘det er skrækkeligt’. Og hun fortalte, at hendes
bedste ven, som hun havde leget med som barn, hun var død.
Og hun sagde ‘Åh, det er så skræmmende. Når du kommer til
Zambia, opdager du, at folk ikke mere er der. Det er virkeligt
forfærdeligt’. Og så fortalte hun mig, at folk nu, de frygter... de
opfører sig ligesom her i Europa. For her, når man hører noget...
Det her bliver de bange for og tager vare på sig selv. Men ikke i
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Zambia, men nu er de begyndt på det, fordi de har set så mange
mennesker dø, så nu er de virkeligt forsigtige og det hele. Og
taler om det.
Denne tragiske optimisme indebærer i bedste fald, at opmærksomheden om at
forebygge sygdommen skærpes og måske føres ud i praksis i større omfang.
Sygdommen er for synlig til, at man kan afvise, den vedkommer en selv. I hvilken
udstrækning det faktisk er tilfældet, er imidlertid ikke emnet her. Her handler det om
opfattelser af sygdommen blandt landsmænd. Tilsyneladende har denne ændring ikke
afstedkommet en radikal forandring i opfattelsen af, hvem der nemmest bliver smittet,
og man tør ikke generelt fortælle om sin sygdom. Én fortalte om en undtagelse i
Zambia:
Sv.:

Jeg har kun set én kvinde, det var en aften, hun var på TV og de
interviewede... Fordi hun gik alene [til et norsk-støttet HIV-testprojekt i Zambia] og sagde ‘jeg tror, jeg er HIV-smittet’. Så
spurgte de ‘hvorfor? Hvordan ved du det?’ Så sagde hun ‘sådan
som jeg har det. Hvis jeg bare laver en lille smule, bliver jeg så
træt og sådan.’ Så sagde han ‘betyder det, at du kan vide det?’
Så sagde hun ‘ja, for jeg har også skiftet mellem så mange
mænd, så jeg tror, jeg har fået HIV-smitten fra en af dem.’ Det er
den eneste kvinde, jeg har set blive interviewet i mit land, som
var modig nok til at stå frem på TV. Men de fleste – nej, aldrig!

Sp.:

Hvorfor?

Sv.:

De føler, det er meget skamfuldt for nogen at få HIV. De tror, du
er prostitueret, hvis de får at vide, du er smittet.

Følelsen af skam i forbindelse med HIV er et gennemgående træk både i opfattelsen
af egen smitte og i opfattelsen af, hvad andre mener. Det er skamfuldt at blive opfattet
som prostitueret, og denne skam er så at sige indbygget i HIV til forskel fra eksempelvis
cancer:
Sv.:

Jeg tænkte på at sige til dem, at jeg havde cancer. Med AIDS er
det anderledes. Måske er det fordi det er en seksuelt overført
sygdom, at det bliver så skamfuldt. Det er derfor, så mange ikke
vil snakke om det.

Denne skam kunne yderligere blive forstærket af den opfattelse i hjemlandet, at den
eneste grund til at gifte sig med en hvid mand er hans penge og ønsket om at bo i
Europa, hvilket også opfattes som en form for prostitution. Materialet siger naturligvis
intet om udbredelsen af denne holdning, men det antydes dog, at der er en dobbelt
metaforisering på spil, hvor HIV-smittet kvinde = prostitueret, og afrikansk kvinde gift
med hvid mand = prostitueret. Det er sandsynligt, at den sidste primært kan eksistere
i vurderingen af personen blandt familie og omgangskreds i det land, man kommer fra,
mens den første kan gælde både der og i Danmark.
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I forholdet til familien gives der også udtryk for skamfølelse: ‘Hvorfor er jeg den eneste
i min familie, der er smittet’. Denne skam vender undertiden begge veje; det er ikke blot
skamfuldt for en person at være den eneste i familien, som er smittet, men personen
kaster også skam over hele sin familie. Det er stigmaets smitsomhed, som udtrykkes
her.
Skammen og den tilbageholdenhed, den giver anledning til, gives også næring i
følelsen af, at andre opfatter HIV-smittede som urene:
Sv.:

De kan sige så mange ting om dig [hvis de får at vide, du er HIVsmittet], og de vil anse dig for at være en uren person, når du
kommer i nærheden af dem. Så tror de, de får det, hvis blot du
rører ved dem. Så de opfatter dig som noget [...] farligt.

Hvis den langt større erfaring med HIV-smittede blandt zambianere og ugandere i
sammenligning med somaliere giver anledning til større forsigtighed og bedre
forebyggelse, er det naturligvis godt. Men der er ikke noget i denne undersøgelse, der
umiddelbart tyder på, at den større erfaring med sygdommen i Afrika også medfører
større vilje til støtte og omsorg overfor de smittede i Danmark.11 Når man sammenligner
indtrykket heraf hos de to grupper (de relativt uerfarne somaliere og de relativt erfarne
zambianere og ugandere, hvad angår kendskab til HIV-smittede), får man ikke følelsen
af større imødekommenhed, men snarere end fornemmelse af, at angsten for HIVsmittede har et forskelligt ansigt i de to grupper. Angsten blandt somaliere forekommer
mindre udtalt, fordi sygdommen antages at være relativt ufarlig for en selv. Den opfattes
i høj grad som de Andres, uanset om de andre er danskere, ugandere, homoseksuelle,
eller prostituerede. Spørgsmål om, hvordan man forholder sig til HIV-smittede har i den
gruppe primært hypotetisk karakter (Seeberg, 1996). For den anden gruppe er det helt
anderledes. Her kender man sygdommens forløb og spredning. Alle har mistet venner
og bekendte på grund af AIDS. Den angst, som det naturligt afstedkommer, kan meget
vel have givet anledning til, at man passer bedre på sig selv. Men det har blandt
gruppen i Danmark tilsyneladende også ført til en ganske massiv fornægtelse af de
HIV-smittede, som måske kan ses som en bekræftelse på analysen i Kapitel 2 af
stigmatiseringens metaforer som en måde at få hold om sin egen uhåndgribelige angst
på, men som også peger på, at de rammer, indvandrere fra Zambia og Uganda lever
under i Danmark ikke befordrer, at man her kan udnytte erfaringer fra det omfattende
støttearbejde, som faktisk foregår i de to lande. Behovet for informationskontrol hos den
enkelte HIV-smittede afrikaner spiller en indlysende rolle i den forbindelse.

Stigma-erfaringer
Det foregående afsnit handlede mindre om ikke-smittede afrikaneres opfattelser af HIVsmittede, og mest om smittedes forestillinger om deres landsmænds opfattelser. Disse

11
I Uganda har foreningen TASO ydet et stort og vellykket arbejde med henblik på at mindske
udstødelsen, forbedre behandlingen og frem me smittef orebyggelsen. I Sveri ge er det i kraft af Uganda
Women’s Group i Göteborg lykkedes at ov erføre etablere en gruppe, som både yder stø tte til smi ttede
og rådgivning til behandlere (Jöhncke, 1995: 121).
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forestillinger er vigtige her, fordi de er med til at afgøre den smittedes måde at forholde
sig til gruppen på, hvad angår informationskontrol og/eller åbenhed. Det er åbenlyst,
at disse forestillinger, uanset i hvilket omfang de måtte være rigtige eller forkerte,
overvejende giver anledning til, at man vælger at holde sygdommen skjult.
Men disse forestillinger kommer naturligvis ikke ud af den blå luft. Der ligger erfaringer
med stigmatisering til grund for dem. Ovenfor refererede jeg til Scamblers distinktion
mellem følt og udført stigmatisering (side 56, 792). Følt stigmatisering kan være
oplevelser af stigmatisering af HIV-smittede, hvor man ikke er det umiddelbare mål for
stigmatiseringen, men naturligvis er sårbar overfor erfaringen alligevel. Det svarer ofte,
men ikke kun, til oplevelser af stigmatisering for den miskrediterede henholdsvis den
miskrediterbare, der forsøger at passere. Vi så ovenfor (side 54) et eksempel på følt
stigma, hvor en HIV-smittet kvinde var i byen og blev delagtiggjort i i bagtalelse af en
anden kvinde, som angiveligt havde AIDS. Men stigmatisering føles også i høj grad i
kraft af medierne. Vi så før den modige kvind e, som stod frem på TV i Zambia og
derved fungerede som undtagelsen, der bekræfter reglen om hemmeligholdelse. Men
der er også jævnligt beskrivelser af diskrimination og stigmatisering af HIV-smittede i
danske medier. Der er ingen grund til at fortie, at sådan diskrimination forekommer, men
historierne fungerer også som advarsler til HIV-smittede om, hvad der kan ske, hvis de
vover at have tillid til deres omgivelser. Et eksempel er beskrivelsen af forældres
angstreaktioner overfor et HIV-smittet barn i dagplejen. Det gav anledning til megen
omtale i såvel den trykte presse som i radio og TV og var naturligvis blevet bemærket
af de, som selv havde små børn i daginstitution. Der var i denne undersøgelse ingen
af forældrene til HIV-smittede børn, som havde valgt at fortælle, at barnet var smittet,
men man diskuterede det blandt andet med lægerne:
Sv.:

Min læge sagde ‘Nej, det skal du ikke [fortælle i børnehaven].
Jeg spurgte ham, for jeg kunne godt passe mit barn hjemme. Det
var OK. [...] De sagde ‘du behøver ikke fortælle dem det, for børn
i den alder får det ikke som... igennem luften’. [...] Så jeg synes
ikke, det er OK, hvis mit barn skulle være adskilt fra andre børn.
Det er ikke fair.

Foruden mere eller mindre tilfældige informationer fra medierne og pludselige
oplevelser, hvor andre giver udtryk for deres negative holdning til HIV-smittede, kan følt
stigmatisering også udspringe af den strategi, hvor HIV-smittede bevidst bringer AIDS
på banen i en diskussion for netop at føle, hvad der ville ske, hvis man var åben.
Mens den følte stigmatisering således advarer om, hvad der kan ske, hvis man fortæller
om sin sygdom, er udført stigmatisering kun mulig, hvis omverdenen ved, man er HIVsmittet. Den kvinde, som havde fortalt, hun var indlagt på en infektionsmedicinsk
afdeling med malaria, oplevede klart, hvorledes indlæggelsen havde ændret hendes
sociale liv:
Sv.:
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Der er en kvinde. [...] Hun er også fra Uganda. Hun har en baby.
En tre måneder gammel baby. Hvis hun så, jeg var på vej, løb
hun væk med babyen. Hun tog hende ind i børneværelset og
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lukkede døren. Hvis jeg spurgte ‘hvor er barnet?’ sagde hun ‘han
sover’. Hun ville ikke have, at jeg skulle tage barnet op. Hvis jeg
spurgte om et glas juice, så fik jeg juice. Men før jeg var ude af
døren, smed hun glasset ud.
Her havde den HIV-smittede mistet kontrollen over informationen, og resultatet udløste
prompte reaktioner hos omgivelserne, der indskrænkede den smittedes sociale liv i
forhold til, hvordan man før havde behandlet hende. Man kan naturligvis diskutere, om
veninden havde reageret anderledes, hvis hun havde haft større kendskab til
smittevejene, men vi ved ikke noget om, i hvilket omfang hendes reaktion faktisk
byggede på uvidenhed. At der ingen nødvendig forbindelse er mellem uvidenhed om
smitteveje og stigmatisering, vidner andre eksempler om:
Sv.:

Jeg har en søster, der synes, det ikke var nødvendigt for mig at
have et fint hjem, når jeg allerede er syg. Hun tror ikke, jeg
eksisterer mere. Hun sagde ‘hvorfor køber du flotte ting?’ Jeg
købte dette [stereoanlæg og TV] til mig selv, fordi jeg havde fået
nogle penge fra min [eks]mand. Og hun sagde ‘synes du, det er
nødvendigt for dig at købe et godt TV?’. [...] Jeg sagde ‘hvorfor
ikke? Jeg er et menneske ligesom dig, og jeg elsker at høre
musik, og jeg vil gerne have det bedste, når jeg har råd.’ Hun
sagde ‘det behøver du ikke, det er at spilde pengene.’ Hun
syntes ikke, jeg skulle købe noget til mig selv, når jeg er døende.
Hun synes, jeg skulle give pengene til folk i Afrika. Jeg skulle
give dem til min søsters børn. Hun synes ikke, jeg behøver
noget. Jeg er her kun, så jeg kan vente på at dø. Jeg skulle ikke
spendere flere penge på mig selv. [...] Jeg har nogle venner, som
mener, jeg ikke behøver et godt liv. Det har jeg ikke brug for,
simpelt hen fordi jeg er syg. Ikke mange [af mine venner], bare to
eller tre. Ikke mine rigtige venner, men folk, jeg kender. Jeg er det
ikke værd. Jeg skulle ikke have en god lejlighed, når jeg er
døende. Du skulle bare leve et snusket sted, som passer til dig.
Så skulle de leve, som du gør. De synes, du er affald, og det er
meget dårligt.

Den stigmatisering, der er knyttet til risikogruppeterminologien, er forbundet til
opfattelser af erhvervelse af sygdommen (jvf. Figur 1, side 46). Den indebærer en
tilskrivning af skyld: ‘Du har fået sygdommen på grund af din afvigende seksualitet’:
Homoseksualitet, prostitution, promiskuitet. Det er ikke imidlertid det, der er på spil her.
Her er det den sociale død, der går forud for den biologiske. Det er døden, som
sammenfatter alle aspekter ved sygdommen, og som konkrete symptomer på AIDS i
den social e interaktion henviser til. Og når man nærmest er død, bør man opføre sig
derefter. Det gør det svært – endda utilbørligt – at nyde livet, selv hvis man har lyst.
Sv.:
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Hvis du har HIV... Folk tænker kun, at jeg skal dø. Jeg ved, jeg
skal dø. Det er den følelse af, at de siger, jeg allerede er død, det
er bare en langsom død. [...] Ingen ved, om jeg dør i morgen. Jeg
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kan dø når som helst, det kan enhver. Men når du har det, at vi
allerede ved, at nu er jeg ved at dø... OK, her er døden. Men den
kommer ikke uden videre, som om du ved det, som om du kan se
den komme. Men nogen, når man har den sygdom, så tror de
‘Årh, hun er allerede død’.
Også hvad angår det afgrænsede livsperspektiv er der en indbygget dobbelthed. Den
positive holdning ville være, at tiden med den HIV-smittede er særligt dyrebar, fordi den
er begrænset. Det er ikke en holdning, der dukkede op i forbindelse med afrikanske
HIV-smittedes erfaringer med landsmænd. Her dominerede den opfattelse, at det korte
fremtidsperspektiv gjorde samværet til en dårlig investering. Selvom det ikke behøver
at være en udbredt holdning, kan det være den, der opleves som mest invaliderende
for det sociale liv. Således var der i en anden interviewundersøgelse blandt tyve ikkesmittede somaliere kun to, som gav udtryk for, at man intet kunne stille op for at støtte
de HIV-smittede, når sygdommen under alle omstændigheder var dødelig og
uhelbredelig. Det var denne holdning, som førte til afvisning af social omgang med HIVsmittede, snarere end angst for smitte, fordi man her trods alt kunne træffe sine
forholdsregler i overensstemmelse med opfattelsen af, hvordan sygdommen smitter
(Seeberg 1996).
R isikogruppeterminologiens stigma efterlader overvejende en følelse af moralsk og
social urenhed, som forstærkes af det faktum, at der er tale om smitte, det vil sige om
tilstedeværelsen af et uønsket fremmedelement i kroppen, som ikke kan fjernes. Den
sociale død giver derimod anledning til en følelse af værdiløshed som menneske. Det
er en værdiløshed, som ikke blot næres i et uforstående socialt netværk. Den kan også
forstærkes i kontakten med sundhedsvæsenet, hvor informationskontrollen jo ellers i vid
udstrækning er tilsidesat af hensyn til behandlingen:
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Sv.:

Den sidste [praktiserende] læge, jeg havde, hun syntes, jeg var
spild af tid hver gang, jeg gik til hende. Jeg husker, hvordan hun
en dag sagde til mig ‘Hvad kan vi gøre for dig? Jeg kan ikke
hjælpe dig. Jeg kan ikke give dig noget medicin, som helbreder
dig. Hvis behandlingen kommer, så er det måske ti år frem i
tiden.’ Jeg sagde ‘Hør her, jeg har ondt i halsen’, på det tidspunkt
havde jeg ondt i halsen. ‘Bare giv mig noget, som lindrer det, så
jeg kan spise og synke. Jeg beder bare om noget til at dæmpe
smerterne, hvis du ikke kan give mig noget, der helbreder det.’
For hun sagde ‘Det er ikke almindeligt, at folk får så ondt i
halsen, det er simpelt hen, fordi du har AIDS, og jeg kan ikke
gøre noget ved det.’ Jeg sagde ‘måske er det en almindelig
sygdom, som du godt kan gøre noget ved og give mig medicin
for’. Men hun tog sig ikke af det. Så gik jeg min vej.

Sp.:

Uden at få noget for det?

Sv.:

Nej, jeg gik min vej. Jeg fik ikke noget. Hun prøvede at sige til
mig ‘OK, lad mig forsøge at skrive noget op til dig, så gå hen og
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få det på apoteket, måske hjælper det.’ Jeg sagde bare, ‘OK, lad
mig gå’ [uden recepten] og jeg gik min vej. Og jeg gik hen og
købte de tabletter, man normalt bruger, når man har ondt i
halsen, jeg købte dem bare og tog dem, og de hjalp.
Pointen i historien er ikke, at patienten kunne nøjes med Strepsils i håndkøb, men at
hun oplevede lægen definere en almindelig dårlig hals som et ubehandleligt problem
med henvisning til AIDS, og at det ydermere skete, fordi hun som AIDS-patient ikke var
værd at hjælpe.
Hvordan konsultationen forløb og hvad der blev sagt hvordan, ved vi heller ikke her. Vi
ved ikke, om der var tale om en uheldig, men velmenende læge eller om en ufølsom og
kynisk læge, der ikke havde forståelse for at afhjælpe et mindre men overskueligt
problem, fordi der var et større problem, hun ikke kunne gøre noget ved. Uanset
hvordan det var, ændrer det ikke ved det forhold, at konsultationen er en lille del af den
mængde af følt og udført stigmatisering, som den HIV-smittede oplever, og som
naturligt også skærper sårbarheden overfor nye stigmatiserende hændelser, uanset om
de er tilsigtede eller ej.
Ligesom informationskontrollen kan give anledning til tilbagetrækning fra forskellige
former for socialt samvær, hvor kontrollen ellers kunne blive sat over styr, kan det korte
livsperspektiv også indebære en tilbagetrækning fra samvær, man ellers kunne
engagere sig i. Det gælder eksempelvis etablering af nye parforhold, som man ikke
nødvendigvis afstår fra på grund af seksualitet, men også på grund af følelsen af
værdiløshed og manglende livsperspektiv. Hos Sally bliver det udløst af kærestens
ønske om at få et barn med hende:
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Sv.:

Jeg havde for nyligt en kæreste og jeg holdt så meget af ham. så
sagde han, han var bange for AIDS. Vi beskyttede os. Så sagde
han, at han elskede mig så højt, han ville gerne have et barn med
mig. Jeg ved, jeg ikke kan. Jeg har ingen fremtid. Alt, jeg kunne
gøre, var at lyve og sige ‘Jeg tror ikke, du er den rigtige mand for
mig, fordi...’ Jeg kunne ikke engang give en grund, han gjorde
intet galt, og til sidst var jeg nødt til at såre ham så vi kunne
afslutte det, for jeg vil ikke sige det til alle, jeg er træt af at
fortælle det, jeg har fortalt det til nok nu, så alt, hvad jeg gjorde,
var at sige ‘Jeg tror ikke, du er den rigtige for mig’, selvom det
gjorde ondt. Men han kunne se, jeg ikke mente, hvad jeg sagde.
Han sagde :Du mener ikke det, du siger. Du elsker mig. Men
tænk over det, jeg vil give dig tid.’ Og jeg sagde ‘nej’. Hver gang
han ringer og spørger, om jeg har skiftet mening, siger jeg ‘nej,
jeg vil have mit eget liv, det er det bedste.’ For jeg ville føle mig
så skyldig hvis jeg gjorde nogen syg eller hvis jeg boede sammen
med en og spildte hans tid i lang tid, og så mister han mig om en
måned eller en uge, så det er bedst at holde sig væk.

Sp.:

Hvorfor er det spild af tid?
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Sv.:

Hvorfor skulle jeg få én til at forelske sig i mig og bruge al sin tid
på mig, når jeg ved, jeg kan dø når som helst, og når jeg er død
ville det være så hårdt, hvis han elskede mig meget. Det ville
være så hårdt, og jeg bryder mig ikke om det, så det er bedre, at
jeg ikke vælger at leve sammen med nogen. Det er bedre, jeg
lever for mig selv. Jeg har ondt af dem, for når jeg dør, vil det
være dem, der lider, de vil savne mig, de vil græde. [...] Det er
dem, der bliver tilbage, der bliver ramt så hårdt.

Ønsket om informationskontrol overfor det sociale netværk kan være foranlediget af en
lang række forhold; negative opfattelser af og fordomme overfor HIV-smittede i
omgangskredsen, følt eller udført stigmatisering, eller som her hensynet til mennesker,
man vil skåne for at tage del i ens egen ulykke. Erkendelsen af stigmatiseringens
følelser af urenhed og værdiløshed, af skylden for smitten i risikogruppen og den
sociale døds underminering af det resterende liv, sammenfattes måske klarest i denne
overvejelse over kernen i stigmatiseringen af HIV-smittede med dens barske
konklusion:
Sv.:

...De ser dig ikke som en person, de ser dig som HIV. Ikke som
en person. Så jeg tror, det er bedre for mig at holde det
hemmeligt sammen med min mand og være stærk. Og jeg er
stærk nok, tror jeg.

At blive opfattet som HIV snarere end som person udgør stigmaets centrale
karakteristikum. Det er det, man ønsker at undgå med informationskontrollen, fordi man
på grundlag af den følte stigmatisering vurderer risikoen for oplevet stigma ved
åbenhed. På det grundlag kan man foreløbigt her konkludere, at man på den ene side
oplever sine landsmænd som det primære netværk, på den anden side ikke tør risikere
udstødelsen fra denne numerisk begrænsede personkreds, en risiko, der ses som stor.

Sammenfatning
Kapitel 3 pegede på det forhold, at åbenhed om sygdommen måske nok er en
forudsætning for som HIV-smittet at få konkret støtte fra sit sociale netværk, men at det
ikke følger heraf, at støtte er et indlysende resultat af åbenhed. Tværtimod kan
åbenheden meget vel resultere i social udstødelse. I dette kapitel har jeg forsøgt at
skitsere baggrunden for den prioritering af informationskontrol fremfor muligheden for
støtte, som kendetegner de afrikanske HIV-smittede i undersøgelsen, og som mere
generelt er et nødvendigt valg for enhver HIV-smittet. Det fremgik, at ikke alene er det
nødvendigt at være opmærksom på, at udlændinge generelt har et meget begrænset
antal landsmænd, som kan udgøre et socialt netværk, men at det også er afgørende at
fokusere på forskellene mellem forskellige nationaliteter, både hvad angår antal,
spredning og kønsfordeling. Men der er også væsentlige forskelle mellem eksempelvis
kendskabet til HIV-smittede i det somaliske mindretal, hvor der er få smittede, og blandt
andre østafrikanske mindretal, hvis lande hører til verdens hårdest ramte. Et udbredt
kendskab til HIV-smittede medførte imidlertid ikke i sig selv større forståelse overfor og
støtte, snarere til større angst, som måske kommer stærkest til udtryk i den holdning,
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at den HIV-smittede er socialt død længe inden den fysiske død indtræffer.
Ikke mindst fordi HIV-smittede i vid udstrækning er afhængige af den støtte og hjælp,
det sociale netværk kan yde – herunder støtte til at anvende de eksisterende
behandlingstilbud såvel i som udenfor det officielle sundhedssystem – er det afgørende
at forstå, at HIV-smittede afrikanere (og sandsynligvis mange andre HIV-smittede
udlændinge) i endnu højere grad end HIV-smittede danskere er henvist til at finde alle
ressourcer til at håndtere de kriser, der uværgerligt opstår, hos sig selv, hos en
eventuelt partner, og i behandlingssystemet. Om forholdet til partneren handler det
næste kapitel, mens behandling og opfattelser af HIV-smittede afrikanere i et AIDSambulatorium er emnet for Kapitel 8.
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I det foregående kapitel så vi, at et godt socialt netværk er en vigtig forudsætning for
åbenhed og støtte ved HIV-infektion. Og i Kapitel 3 så vi, at hvis den HIV-smittede har
en partner, vil denne i praksis være med i indercirklen, når den HIV-smittede får
kendskab til sin diagnose. Hvad der gælder for netværket, der får kendskab til smitten,
gælder i en vis forstand også for partneren, blot i endnu større grad. Støtten fra
partneren kan være større og er ofte meget vigtig for, hvordan den smittede klarer sin
situation; men udstødelsen kan også være værre, fordi den kan føre helt ud af landet.
Ovenfor (s. 66) beskrev jeg et eksempel på, at forholdet ikke holdt, da Paula fik
meddelelsen om, at hun var HIV-smittet. Paula var blevet gift med Thomas, som var en
af tre mænd, der svarede på en kontaktannonce. Han gik fra hende, da hun fik at vide,
hun var HIV-smittet, og hun blev stillet i valget mellem enten at forlade landet og
dermed miste enhver mulighed for vigtig medicinsk behandling eller at forsøge at blive
gift igen. Hun valgte det sidste og giftede sig med Morten, som selv var smittet.
Paulas skilsmisse var undtagelsen i den gruppe, som deltog i interviewene. I de fleste
tilfælde delte den danske mand sin afrikanske hustrus katastrofe og forsøgte at støtte
og opmuntre hende.
Sv.:

Somme tider er det meget svært for ham at sige noget. Måske
fordi... men alligevel, han har trøstet mig meget. Han siger ‘du
skal ikke være bekymret, måske om et par år finder de
medicinen’, sådan noget. ‘Så du skal ikke bekymre dig så meget
om alt det her, det er kommet...’ Så glemmer jeg, at det er sket.

Den støtte, parforholdet rummer, er naturligvis vigtig. Men parforholdet rummer i sig
selv også en række problemer, som den enlige HIV-smittede ikke har. Det gælder
måske især, når den ene er smittet og den anden ikke. I Kapitel 9 skal jeg redegøre for
en række officielle forventninger i Udlændingeloven til, hvordan det ideelle ægteskab
bør være. Men parterne skal naturligvis ikke kun opfylde krav fra myndighederne.
Ægtefællerne havde også en række forventninger, da de indgik ægteskabet – også
udover at opnå tilladelse til at bo i Danmark.
Når to personer med meget forskellig kulturel og samfundsmæssig baggrund flytter
sammen, vil der naturligvis opstå, henholdsvis opdages, en lang række misforståelser
og forskelle i forventninger til hinanden. Det er imidlertid ikke sådanne forventinger, der
pointeres i interviewene. Det er tværtimod meget almindelige og almenmenneskelige
forventninger: til at have et seksualliv sammen; til måske at få børn sammen; til,
hvordan økonomien skal fungere; til at have et liv sammen.
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Seksualitet
At HIV er en dødelig og uhelbredelig sygdom, som kan overføres seksuelt, påvirker
naturligvis parforholdet radikalt. En af konsekvenserne kan være, at den smittede
fuldstændigt mister lysten til sex.
Sv.:

Det forandrer det fuldstændigt. For det første, hvis du ikke ved,
hvordan du har fået det [HIV], så tror du altid, at det er ved sex.
Så føler du, at det er sex, helt enkelt sex, som har givet mig
denne forfærdelige sygdom som jeg aldrig kan komme af med.
Du hader det simpelt hen. Du har ingen følelser. [...] Når man har
AIDS, har man helt enkelt ikke behov for sex. Det er simpelt hen
sådan, man føler. Jeg ved ikke, om andre patienter tænker på
samme måde. Efter man har fået at vide, man har AIDS, føler
man, sex er meget, meget forkert. Jeg har ikke lyst til at snakke
om det, jeg har ikke lyst til at diskutere det, jeg har ikke lyst til
det, som om jeg vil have sex, som om jeg har behov for det. Så
det forandrer sig fuldstændigt. Du har ikke lyst til at gøre det, du
vil ikke snakke om det, du tænker ikke på det. Du føler ikke noget
for det.

Det er ikke blot et spørgsmål om, at andre forbinder HIV med overdrevet seksuallyst og
promiskuitet. For mange smittede, og formodentlig især for smittede, der ikke er sikre
på, at de er blevet smittet ved ikke-seksuel smitteoverførsel, er den samme association
så stærk, at enhver lyst til sex forsvinder.
Sv.:

Vi har kondomer liggende, men vi har ikke elsket siden det
tidspunkt [hvor jeg fik HIV-diagnosen].

Sp.:

Fordi du ikke vil eller fordi han ikke vil?

Sv.:

Nej, jeg ved det ikke. Fordi ingen af os har sagt til den anden
‘kom, lad os elske’.

Sp.:

Fordi du er bange for at...

Sv.:

Jeg føler bare... Somme tider føler jeg... Jeg føler ligesom, at der
er noget, der har gjort mine følelser... som at være... sådan
skåret over. Alle de følelser, jeg havde, de er bare stoppet sådan,
og jeg tænker ikke engang på at gøre det.

I tilfælde, hvor associationen mellem egen smitte og seksualitet er mindre udtalt,
overlejres lysten til sex af angst hos parterne for at smitte, henholdsvis blive smittet.
Mand:

Jeg tror ikke, du har så meget lyst til sex længere.

Sv.:

Nej.
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M.:

Og det er siden, du fik at vide, du har HIV. Måske er det fordi du
er bange for, at det skulle komme længere, at jeg skulle få det.
Jeg ved det ikke, men jeg tænker...

Sp.:

Det er sværere...

Sv.:

Seksuelt, mine følelser, jeg har dem bare ikke.

M.:

Måske, hvis vi har sex, så begynder du at tænke på HIV og bliver
bange på den måde, og du får ikke noget ud af det og sådan,
fordi... Jeg ved det ikke...

Sv.:

Ja. Det er også derfor, jeg somme tider er bange for at kysse dig.
Jeg tænker, du måske også kan få det fra kys, og så...

Usikkerheden både i forhold til egen lyst og i forhold til, hvad der er sikkert og hvad
ikke, gør, at parforholdet som sådan kan komme i krise. Det ikke-fungerende seksualliv
kan komme til at virke som en yderligere psykisk belastning for begge parter, hvilket gør
spørgsmål om lyst og angst ensnu sværere at håndtere.
Sv.:

Ja, hvis den ene er smittet så... ja, det bliver ikke sådan det
samme. Man bliver lidt bange måske for at blive smittet. Selvom
man prøver at... det vi gør, det er sikkert.

Sp.:

Hvem tror du er mest bange, du som er smittet eller din mand,
som kan blive det?

Sv.:

Jeg tror, han er mere, han er mere bange. Han er meget mere
bange, men måske er det svært for mig at forstå, at han... Jeg
mener, det er sådan, fordi han er bange. Jeg føler, som om
måske... Jeg mener, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om han vil
have mig mere. Eller om det bare er fordi, han er bange. For
nogle mennesker er det svært at sige ‘hør, jeg tror ikke, jeg har
lyst til sex mere, for jeg er bange’.

Sp.:

Har du spurgt ham?

Sv.:

Jeg har spurgt ham. Han siger ‘jeg...’ Jeg mener, han er bare
bange.

Måske rummer disse citater en god del af svaret på, hvorfor oplysning om ’sikker sex’
ikke er tilstrækkeligt til at stoppe HIV-smittespredning. Hvis man ved – eller måske bare
tror – at ens partner er HIV-smittet, vil man hellere helt afstå fra et seksuelt forhold.
Derfor vælger mange måske snarere usikker sex med ‘sikre partnere’ end sikker sex
med usikre partnere baseret på en konkret risikovurdering.
I de tilfælde, hvor man ved, at den ene og kun den ene partner er smittet, er det ganske
åbenlyst, at anvendelse af sikker sex ikke er nok til at genetablere et seksualliv.
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Tendensen er klart, at forventningen om at have et seksualliv sammen forsvinder i
samme øjeblik, HIV-diagnosen stilles, og at ingen af parterne af sig selv tager
spørgsmålet op, fordi man ikke ønsker at presse den anden til noget, han eller hun ikke
har lyst til.

Børn
Spørgsmålet om børn og HIV-smitte handler ikke alene om, at et manglende seksualliv
ikke resulterer i børn. Som nævnt i forbindelse med HIV-test var graviditet eller ønske
om graviditet en væsentlig årsag til testning. Det afspejler det forhold, at ønsket om at
få børn sammen er et centralt element i ægtefællernes forventninger til ægteskabet. I
modsætning til seksuallivet, hvis karakter ikke er åbenlyst for omverdenen, kan ufrivillig
barnløshed ikke skjules, kun bortforklares. Det kan især være et problem, hvis man har
luftet ønsket om at få børn overfor venner eller familie, inden HIV-diagnosen satte en
stopper herfor. Derudover kan det i sig selv naturligvis være med til yderligere at
forstærke en krise i forholdet. Det er så meget desto mere tilfældet, som HIV-smitten
også indebærer, at barnløsheden opfattes som absolut ‘uhelbredelig’ i modsætning til
almindelig barnløshed, hvilket gælder såvel i forhold til fosterteknologi som i forhold til
adoption. Selvom risikoen for at smitte barnet under graviditet eller fødsel i sig selv er
nok til, at de fleste afstår fra at få børn, er ens livsperspektiv derudover for kort til, at et
eventuelt ikke-smittet barn kan nå at vokse op, inden man dør.
Er barnløshed et stort problem for mange HIV-smittede, kan det at have børn være et
endnu større problem. To af kvinderne havde hver to børn fra tidligere forhold i Afrika.
Heraf havde kun den ene på interviewtidspunktet fået sin lille datter til landet, men da
hun var meget syg, var datteren i pleje hos søsteren. Det var imidlertid uklart, om hun
ville få lov til at blive hos søsteren i landet, eller om den tre-årige datter skulle sendes
tilbage til Afrika efter moderens død.12 Selvom det naturligvis er ganske vigtigt, om
pigen fik lov til at blive boende hos sin de facto plejemor, er det væsentlige i den her
sammenhæng i første omgang, at sådanne problemer gør det uoverskueligt og umuligt
for den HIV-smittede kvinde at planlægge, hvad der skal ske med hendes barn efter
hendes død, hvis hun ikke inden da opnår permanent opholdstilladelse for sig selv og
barnet.
Disse to kvinders børn var ikke smittede. Anderledes var det for to af de andre kvinder
i undersøgelsen, som blev testet i forbindelse med barnefødsel.
Når en HIV-smittet kvinde føder et barn, kan man almindeligvis ikke umiddelbart
konstatere, om barnet er smittet. Den HIV-test, der normalt anvendes, kan nemlig ikke
skelne, om barnet faktisk er smittet, eller om barnet har HIV-antistoffer fra moderen.
Først efter ca. 15-mdrs.-alderen, og med efterfølgende check, anses testen for at være
pålidelig. Det betyder, at familien må afvente gentagne undersøgelser og må leve i en
vekslen mellem håb og angst i hele barnets spæde barndom. I praksis vil det, hvis
barnet er smittet, forme sig som en serie af HIV-positive tests for barnet, hvor der med
12 Jeg har ikke forsøgt at undersøge, hvad der faktisk skete med pigen efter m oderens død, eftersom
min kontakt v ar med moderen.
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tiden bliver stadigt mindre håb om, at barnet ikke er smittet. Jeg skal ikke her forsøge
at beskrive den smerte, det giver anledning til at passe et HIV-smittet barn, som skal
igennem uendelige lidelser og smertelige behandlinger, kun konstatere, at det
uværgeligt er en meget hård belastning for begge forældre, hvoraf den smittede mor
bebrejder sig selv, at barnet er smittet.
Sv.:

Jeg føler mig bare så skyldig... for jeg ved ikke, hvordan jeg fik
sygdommen og jeg føler mig mere skyldig på grund af pigen, at
hun også har det... Jeg føler mig så skyldig på grund af hende.
Det er der hele tiden ‘jeg ville ønske, hun ikke havde det’, men
der er intet, jeg kan gøre. Det får mig til at føle mig så skyldig. [...]
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham, når han bliver større. Jeg
føler mig så skyldig og så dårlig og alt det. Jeg skammer mig,
fordi... Hvis jeg havde vidst, før jeg blev gravid, at jeg var HIV,
ville jeg ikke have fået et barn. Men det var noget, jeg ikke
engang havde tænkt på.

Mens sorgen og smerten i forhold til barnets sygdom er en alvorlig belastning for begge
parter, er det ikke nødvendigvis en belastning, som øger risikoen for, at parforholdet
opløses. Parret kan også se det som måske den vigtigste fælles opgave, der er tilbage,
at hjælpe hinanden med at hjælpe barnet. Om disse forhold er det imidlertid næppe
muligt at generalisere, og det er under ingen omstændigheder muligt på det
foreliggende materiale.
Citatet peger også på et andet forhold, som er centralt i forholdet mellem HIV-smittede
forældre og børn, uanset om børnene er HIV-smittede eller ej: Hvad skal man som
forældre sige til barnet?
Hvis barnet selv er smittet, kommer der relativt tidligt et tidspunkt, hvor barnet skal have
forklaret, hvad det er, der gør det anderledes i forhold til alle andre børn, som ikke
jævnligt skal til kontrol på hospitalet. I den situation vil så mange mennesker være
omkring barnet i forbindelse med behandling og eventuelt indlæggelser, at forældrene
næppe kan forhindre, at barnet får at vide, hvad sygdommen hedder, selv hvis de
ønskede det. Det er anderledes, hvis barnet ikke selv er smittet, som det for eksempel
var tilfældet for Susan og Mary, hvor manden havde et barn fra et tidligere ægteskab.
I begge tilfælde havde forældrene valgt indtil videre at holde HIV-smitten skjult for
barnet. Det er en strategi, som ikke harmonerer med det professionelle råd, som det
udtrykkes i pjecen til ny-smittede:
Det er vigtigt, at det enkelte barn får besked om forældrenes HIVstatus. Det bør ske på et tidspunkt, hvor du selv og en anden voksen
kan drage omsorg for barnet og dets reaktioner. Det er også vigtigt for
barnets tillid til dig, at du er ærlig i dine svar på barnets spørgsmål.
(Sundhedsstyrelsen, 1994)
Så rigtigt dette end er ud fra en ideel psykologisk betragtning og med et snævert fokus
på forholdet mellem børn og forældre, så mangler der også her en overvejelse af
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informationskontrollens betydning. Når barnet får at vide, hvad smitten indebærer, vil
det også blive kastet ud i en krise, som det ikke kan håndtere, hvis der er et samtidigt
pålæg om at holde det hemmeligt. Derfor er det afgørende, at der er overensstemmelse
mellem forældrenes strategi, hvad angår åbenhed overfor barnet og overfor
omverdenen iøvrigt, så man ikke risikerer, at barnet kommer til at udløse en social
katastrofe for familien ved at betro sig til en ven eller en voksen, som ikke måtte vide
det.
Sammenfattende kan man sige, at en lang række af de problemer, der er knyttet til det
at være HIV-smittet og det at være HIV-smittet og leve i et parforhold, skærpes
voldsomt, når man også har børn. De skærpes endnu mere, såfremt barnet også er
HIV-smittet.

Økonomi
I hvilket omfang økonomiske overvejelser indgår, når folk gifter sig, er ikke nemt at
udtale sig om. Almindeligvis spiller det måske en mindre rolle i Danmark, fordi der er så
lille forskel på de fleste menneskers indkomst. Det gælder næppe i almindelighed for
blandede dansk-afrikanske ægteskaber. De danske – og europæiske – mænd, som
kommer til Afrika i form af bistandsarbejdere eller turister, har som regel masser af
penge målt med lokal standard. For nogle af de afrikanske kvinder kan det derfor være
en stor overraskelse, når de efter at være blevet gift med en dansker finder ud af, hvor
lidt der ofte er tilbage af en almindelig dansk løn, når skat og faste udgifter er betalt.
Sv.:

...Det er meget forskelligt, hvis det er sådan, at man bliver gift i
Afrika, hvordan man så bor i Afrika. Og så kommer [man] herop
med sin mand og bor sammen, der er en forskel [mellem at bo i
Afrika og i Danmark i det samme parforhold]. Hjemme [i Afrika]
har manden måske aldrig sagt det, [men] en dag siger han ‘kan
du ikke prøve at få arbejde’. Og så, når de kommer herop, og det
begynder at knibe økonomisk, så begynder alle de der
skænderier, ‘kan du ikke prøve at få arbejde’.

Sp.:

Fordi når man er i Afrika, har manden penge nok?

Sv.:

Ja, manden har penge nok. Fordi de der kroner, de er ikke nok
her, men de er mere end nok i Afrika.

Forventningerne til livet i det rige Danmark smitter også af på forventningerne til, at
kvinden, som gifter sig med en dansk mand, også er i stand til at bidrage til den
almindelige husholdning derhjemme ved at sende penge hjem. I samfund uden
offentlige sociale systemer til at tage sig af gamle og svage grupper, er det en
nødvendig social forpligtelse overfor sin familie. Problemet er naturligvis endnu større,
hvis der er børn i hjemlandet, som passes eksempelvis hos deres bedsteforældre, og
som skulle have været til Danmark, men hvor moderens smitte har gjort det til en
usikker skæbne. Det kan imidlertid være svært at sende penge hjem, når økonomien
viser sig at være meget strammere, end man havde forventet; samtidigt er det umuligt
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at forklare troværdigt overfor sin familie i hjemlandet, at man bor godt i et rigt land men
ikke kan hjælpe dem. Med eller uden denne økonomiske forpligtelse er
pengespørgsmål under alle omstændigheder ofte et problem:
Sv.:

Jeg tror, at det der med at blive gift og så blive skilt bagefter, det
er fordi de ikke kan forstå hinanden, og så bliver der skænderi i
huset og det hele. De kan ikke snakke sammen, og så til sidst
beslutter de måske, at de vil skilles. Fordi mig selv, jeg har meget
store problemer med min mand, økonomiske. For jeg kan ikke få
arbejde, jeg er syg og det hele. Så nogle gange... når det blive
værre, så tror jeg måske bare, jeg vil skilles og så være alene, så
er der ingen problemer.

Sp.:

Fordi det er svært at få pengene til at slå til?

Sv.:

Ja.

Det arbejde, indvandrerkvinder i bedste fald kan få, er som regel hårdt fysisk arbejde
til en ringe løn såsom rengøringsarbejde. Det er ikke en type arbejde, som går godt i
spænd med de smerter og den træthed, som ofte forekommer i den såkaldt
asymptomatiske latensperiode, før AIDS-diagnosen stilles.
Foruden den fysiske og psykiske belastning, HIV forårsager, er det også i sig selv en
økonomisk belastende sygdom. En læges recept til forebyggende medicin eller
behandling af eksempelvis en svampeinfektion i spiserøret kan let udløse en
apotekerregning på 4-500 kroner om måneden. Da den HIV-smittede indvandrerkvinde
jo i hvert fald i tre år skal forsørges af sin mand, er der i den periode ikke mulighed for
at søge tilskud efter bistandslovens §46a.13
Sv.:

Der er to slags medicin, jeg skal købe på apoteket. Det ene
koster 1.200 kr. for en lille flaske, og den anden, jeg skal have,
koster 700. [...] Men der er også en, jeg får gratis [udleveres på
hospitalet].

Sp.:

Så din mand betaler for medicinen?

Sv.:

Ja.

Sp.:

Har han råd til det?

Sv.:

[...] Det er dyrt for ham, med mad og medicin og alt muligt.

Mens flygtninge jvf. en særlig bestemmelse i lovgivningen har mulighed for at søge
invalidepension som følge af de konkrete lidelser, de måtte have, herunder HIV eller

13 I forbindelse med v edvarende medic insk behandling, som ofte vil kom me på tale fra t idspunktet
for AIDS-diagnosen, er der imi dlertid muli ghed for at søge tilskud efter §58 (jv f. soc.rådgiv er Mogens
Ekenberg; personlig komm unikation)
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AIDS, er dette i praksis sjældent muligt for HIV-smittede indvandrere.
Pensionsudbetaling forudsætter nemlig optjening af ‘anciennitet’, svarende til det antal
år, man har boet i Danmark. Det betyder almindeligvis, at indvandrere, herunder HIVsmittede indvandrere, er stillet væsentligt dårligere end danskere på dette område. Man
skal nemlig have boet i Danmark i 10 af de seneste 15 år for at være berettiget til
pension. Medmindre man som HIV-smittet indvandrer er smittet i Danmark en del år
efter ankomsten – hvilket sjældent er tilfældet – falder man udenfor pensionsystemet,
fordi man vil dø af AIDS, inden man bliver berettiget til pension. Det gælder også efter
permanent opholdstilladelse eventuelt er givet og ægtefællens forsørgelsespligt i
praksis kan ophøre, hvis parterne bliver skilt. Uden at forherlige forholdene for
invalidepensionister er det et problem, at der er en gruppe, som på denne måde både
er udelukket fra arbejdsmarkedet, fordi de er for syge til at arbejde (og iøvrigt ikke kan
få noget arbejde), og samtidigt er udelukket fra de sociale foranstaltninger, som er
etableret for mennesker i tilsvarende nød i det danske samfund.

Døden
HIV-diagnosen i parforholdet har, som vi har set, konsekvenser for seksualiteten, for det
at få eller at have børn, og for økonomien. Mere generelt kan man sige, at HIVdiagnosen radikalt ændrer opfattelsen af nuet, fordi den afgrænser fremtiden absolut.
Livsperspektivet forkortes i en alder, hvor man i de fleste tilfælde regner med at have
det meste af livet foran sig. Det medfører ofte en følelse af håbløshed, som kan give
anledning til selvmordstanker.
Sv.:

Jeg føler det som om... Du ved, når et insekt er faldet ned i et
glas, og det prøver at klatre op, og du kan ikke komme ud af det,
så har jeg det virkeligt dårligt. Mange gange føler jeg, at det var
bedre at begå selvmord, og ærligt, hvis jeg kendte den nemmeste
måde, jeg kan gøre det på, som ikke vil gøre så ondt, hvis jeg
kunne finde den nemmeste måde, så tror jeg, at en af de dage,
hvor jeg hele tiden er deprimeret og meget ulykkelig, at jeg kunne
gøre det på sådan en dag.

Billedet af det ubehjælpsomme insekt, der er fanget i et glas, det forgæves forsøger at
komme op af, illustrerer måske bedre end noget andet den følelse af angst og isolation,
som kommer af at være dén, der er smittet – følelser, som kan forstærkes af behovet
for informationskontrol og angsten for, at det skal blive kendt, hvad man fejler. Tankerne
om sygdommen og døden og om de lidelser, man ser andre AIDS-patienter opleve på
sygehuset, er der hele tiden. Men overskuddet til at håndtere tankerne svinger meget,
og ligesom tristheden eller depressionen kan få overtaget, bliver den også bekæmpet
og besværget i perioder.
Sv.:
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I begyndelsen snakkede jeg en masse om mine problemer, jeg
græd hele tiden, bekymrede mig så meget. Men jeg holdt op for
et par måneder siden, siden jeg har mistet så mange af mine
venner [som er døde af AIDS], men hjernen bliver ved med at
fortælle mig, at det vil gå mig på samme måde en dag, så hvorfor
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skulle man bekymre sig så meget, hvorfor tage sig det så nær.
Så jeg tager mig faktisk ikke af det, og jeg vil ikke snakke med
andre om det og gøre dem kede af det eller få dem til at have
medlidenhed med mig. Jeg har bare accepteret, at jeg skal dø af
HIV før eller siden, så det er OK, det gør ikke noget. Jeg har
lovet mig selv aldrig at fælde en tåre igen, det er spild af tid. [...]
Jeg vil ikke græde igen, som jeg gjorde før. Jeg vil ikke sidde og
se trist ud.
Det er en kamp for stadig at leve og for stadig at have det godt, så længe sygdommen
tillader det. Men det er også en henvisning til at forsøge at leve i nuet og forholde sig
til den aktuelle situation snarere end at udsætte ting.
Sv.:

Jeg har været så bange i de sidste par år, men fra begyndelsen
af dette år har jeg accepteret, at hvis jeg skulle dø i morgen er
det OK, jeg er ikke bekymret mere. [...] Jeg tænker ikke på, at jeg
skal leve i morgen, jeg tænker kun på i dag, det er alt. [...] Jeg
tænker overhovedet ikke på nogen fremtid mere. Jeg tænker kun
på i dag. Jeg er glad for at sidde her og snakke med dig lige nu,
men jeg planlægger ikke noget for i morgen.

Men et af de spørgsmål, de fleste under alle omstædigheder afkræves af
omstændighederne, er, hvor de vil dø. For nogle er det vigtigt at kunne rejse hjem til
forældrene i Afrika for at være sammen med familien til sidst. Det er et ønske, som
spejles i den omsorg, man bemærker på hospitalet i forholdet mellem danske døende
AIDS-patienter og deres pårørende. Andre pointerer, at man i Afrika ville være overladt
til sig selv, uden lindrende behandling, fordi de sparsomme ressourcer ikke anvendes
til håbløst syge mennesker, hvilket giver udsigt til en langt mere smertefuld død end i
Danmark.
Tankerne om såvel den tidlige døds uafvendelighed som livets fortsatte værdi
forstærkes også her for de, som har børn. Som Susans mand sagde, ville han ønske,
det var ham der var smittet, så deres barn ikke skulle miste endnu en mor. Omvendt har
barnet også brug for, at moderen er der så længe som muligt:
Sv.:

Jeg var så forvirret [efter at have fået HIV-diagnosen], jeg vidste
ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg sagde ‘Nej, lad mig bare dø’.
Det var det, jeg tænkte. Og vi snakkede, og min mand forsøgte
at trøste mig derhjemme, ‘nej, tænk ikke kun på dit eget, tænk
også på den lille dreng, vi har, hun har brug for en mor’. Og jeg
tænkte [over det] og sagde ‘jeg tror, det er sandt’. Og vi snakkede
og snakkede.

Selvom det er i parforholdet, udstødelse som nævnt kan have de største konsekvenser
for den smittede, er det også her, der er de største muligheder for støtte. Det er her,
den smittedes følelse af selvværd både bedst kan fastholdes og nemmest kan sættes
over styr i form af skyldfølelse. Men det helt dominerende indtryk i denne undersøgelse
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er, at familien for de, der er gift eller har familie i Danmark, generelt fungerer som et
særdeles vigtigt, omend meget begrænset, støttende netværk for disse smittede, som
derfor synes at være bedre i stand klare kriserne end de smittede, som lever alene.
Den følgende sekvens giver måske en fornemmelse af, hvorledes en slægtning (Sl.)
kan løfte et tungt emne som den forestående død ved hjælp af sort humor. Humoren
kan give den smittede nye kræfter og mindre skyldfølelse over at være en belastning
for familien:
Sv.:

Hvis jeg ikke var syg, og jeg var nødt til at være sammen med én,
der var syg, i så lang tid og jeg vidste, han ikke ville blive rask
men skulle dø, og jeg skulle passe den patient i så lang tid og
skulle bruge hvert minut med den patient, det ville jeg ikke bryde
mig om, helt ærligt. Jeg ville ikke kunne tage det, at jeg skulle
pleje en syg person i så lang tid. Ikke, hvis der ikke var noget håb
om, at personen ville blive bedre igen, så ville jeg ikke spilde min
tid. Jeg er ikke grov, men det er sådan, jeg ser på det.

Sl.:

Så er det heldigt, at vi ikke ser sådan på det, for så skul le vi
forlade dig.

Sv.:

Hvis det er mig... Ikke hvis personen stadig er frisk, som jeg er,
men der kommer et tidspunkt, hvor man virkelig bliver syg af
noget, og du ved udmærket, at denne person vil ikke overleve,
person er syg hver dag og det er spild af tid, det er derfor, jeg
føler, at hvis man begynder at blive meget syg, så er det bedst at
tage deres liv, hvorfor skal de lide? Det er ligesom det, vi så på
TV, man bliver taget derhen for at få taget livet, hvorfor kan de
ikke bare tage livet i stedet for at holde dig i live så længe, det er
slemt. [...] Jeg tror, jeg har været smittet nu i fem år... Det kan
ikke være mere end fem år, jeg har været smittet. Hvis det er
voldsomt, så er det fem år.

Sl.:

Men så skal vi stadig være sammen med dig i ti år mere, og så
får jeg alt det besvær med at brænde dig. Jeg skal købe
tændvæske og alt muligt.

Sv.:

Du skal ikke brænde mig hjemme. Der er et særligt sted, hvor
man tager folk hen...

Sl.:

Det er billigere, tror du ikke, hvis jeg kan gøre det i garagen...

Sv.:

[griner] Og så pakke mig ind i papir...

Sl.:

I en bøtte, tror jeg.

Sv.:

En pæn potte, det er bedre.
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Sl.:

Så skriver jeg ‘poco poco Sally’ på forsiden af den.

Sv.:

Det gør du ikke!

Håb
Beskrivelsen af situationen for HIV-smittede indvandrere og flygtninge i dette og de
foregående kapitler har været en fremlæggelse af en lang række problemer, som
præger HIV-smittede udlændinges liv. Så meget desto mere grund er det til at
understrege, at livet med HIV også er et liv i håb. Det er et håb, som har to retninger:
Håbet om medicinsk behandling og håbet knyttet til den periode, man måtte have
tilbage at leve i.
Håbet om medicinsk behandling gav sig blandt andet udslag i, at alle i undersøgelsen
fik medicinen Retrovir’. Retrovir er en medicin, som kan have ganske store bivirkninger,
herunder påvirkning af knoglemarven med reduktion af produktionen af røde og hvide
blodlegemer til følge. Selvom bivirkningerne er reduceret, efter at man har sænket de
unødigt høje doser, man gav i begyndelsen, er der tvivl om, i hvilket omfang medicinens
eventuelle gavn står mål med risikoen for bivirkninger. Derfor fravælger nogle danske
HIV-smittede Retrovir-behandling. Men evalueringen af Retrovir blandt de afrikanske
patienter er overvejende positiv, selvom der også her er eksempler på blandt andet
kvalme, appetitløshed og opkastning på grund af Retrovir:
Sv.:

Jeg har taget det [Retrovir] nu i et år og nogle måneder, et år og
otte måneder. Men jeg tror lidt på, at det hjælper for i første
omgang, da jeg startede på det, var mit [immun]system helt nede.
Straks, da jeg tog det, efter kun en måned, så gik det så meget
op, så du kunne ikke tro det.

Sp.:

Dit CD?14

Sv.:

Mine CD-celler var [...] under 300, men da jeg tog det kom det op
over 500. Så jeg tror, det var Retrovir. Så det skulle være godt
nok.

I hvilket omfang, det var Retrovir, som gav anledning til stigningen i CD4-celletallet, kan
jeg ikke udtale mig om; under alle omstændigheder er der mange faktorer, som kan få
CD4-tallet til at svinge op og ned. Man kan selvfølgelig mene, at hvis Retrovir er meget
giftigt og dertil meget dyrt, bør det ikke anvendes, hvis der ikke er en påviselig effekt.
Det er et særdeles rimeligt argument, men Retrovir har imidlertid også haft en anden
funktion. Retrovir har været en bærer af håbet om den medicinske behandling for HIV,
som alle venter på. Retrovir har båret udsagnet om, at ganske vist kunne man ikke
endnu helbrede HIV, men man var på vej, og i mellemtiden havde man en behandling

14 CD4-celletal; m ål for antallet af CD4-celler per ml. blod, sv arende til antal m illioner cell er per liter
blod; anvendes som mål HIV-sygdommens nedbrydning af immunforsvarets T-hjælper-celler. Hos raske
voksne er CD4-celletal let almindel igvis om kring 800.
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at sætte ind.15
Dette forhold skyldes ikke, at Retrovir har været den eneste medicin, HIV-smittede fik.
Tværtimod er der en lang række præparater, som anvendes til at forebygge eller
behandle de såkaldt opportunistiske infektioner – opportunistiske, fordi de kun optræder
på grund af immunforsvarets svækkelse. Men Retrovir har i lang tid om ikke været
enerådende i behandlingen af selve HIV-infektionen så i hvert fald været den
altdominerende behandlingsform. Derfor har Retrovir spillet en stor symbolsk rolle.
Denne rolle suppleres af den anden væsentlige medicinske bærer af håb, nemlig
medicinforsøg. Af grunde, som jeg skal vende tilbage til i Kapitel 8, deltager
udenlandske HIV-smittede i mindre grad i medicinforsøg end danske patienter. Som
gruppe anses de for at udvise en lavere grad af compliance, et i sammenhængen svært
oversætteligt ord, som betyder føjelighed, og som i hospitalsregi indebærer, at patienten
nøje følger de anvisninger, der gives i behandlingen. Men én af de ni interviewede var
dog med i en afprøvning af kosttilskuddet Longovital; også det gav anledning til fornyet
håb; hun følte, at det hjalp hende, og hun havde besluttet sig for at fortsætte med
præparatet selv efter forsøgsperiodens udløb. At Longovital hermed lever op til sit navn,
der betyder noget i retning af ‘længere liv’, antydes af den udbredte opfattelse blandt
de smittede, at håbet i sig selv kan forlænge livet, og omvendt, at de, der mister håbet,
vil dø hurtigt.
Håbet til den medicinske behandling viser sig måske også i den overvejende meget
positive opfattelse af hospitalet. En del sammenligner den venlige og positive
behandling, de modtager på hospitalet, med forholdene i hjemlandet, hvor de ved, der
ikke er ressourcer til overhovedet at behandle HIV-smittede, som nogle steder må ligge
og dø foran hospitalet. Der er en generel taknemmelighed over, at der er nogen, som
hjælper én, når man er syg. Det giver sig udslag i udsagn som ‘lægerne er gode, de
prøver at hjælpe mig’, eller:
Sv.:

De forsøger at hjælpe mig, og de forsøger at være gode ved mig
og hjælpe mig. Sygeplejerskerne, det er virkeligt gode
sygeplejersker. Jeg sætter stor pris på det, de forsøger virkeligt
at trøste dig og få dig til at føle dig OK igen. Og det er en meget
vigtig ting. De forsøger deres bedste her, altid. For altid, når jeg
kommer her, føler jeg mig mere syg, det her sted.

Det, at håbet og de positive forventninger er knyttet til hospitalet, indebærer også, at
der kan komme kraftige reaktioner, efterhånden som det viser sig, at personalet reelt
ikke kan leve op til det og indfri det. For håbet går i nok så høj grad også på at undgå
dårlige nyheder.
Sv.:

Hver gang, du kommer [i ambulatoriet] er det sådan ‘hvilken
slags nyheder vil de fortælle mig i dag?’. Somme tider, når jeg

15 Gradvist, siden behandli ngen blev indf ørt er tilliden til præparatet blevet mindre, og det såkaldte
Concorde-studie, som påviste, at tidlig behandling ingen positiv eff ekt har i forhold til sen behandling,
og at præparatet næppe forlænger lev etiden.
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kommer, siger de, at mine [CD4]celler er så lave, somme tider er
de meget høje, og det er hårdt, meget hårdt.
Det er håbet om ikke ved denne konsultation at blive konfronteret med ubehagelige
nyheder om, at immunforsvaret er afgørende svækket siden sidst, at man skal i gang
med nye, ubehagelige behandlinger, igennem nye, ubehagelige undersøgelser, eller
har pådraget sig nye, ubehagelige eller livstruende følgeinfektioner. Overlever håbet
mødet med lægen, belastes det af konfrontationen med andre patienter, som er mere
syge end én selv, og som udgør et spejl for, hvordan det kan komme til at gå.
Nogle af patienterne i undersøgelsen udgør imidlertid selv dette spejl for de andre. Hos
dem er HIV-infektionen på et fremskredent stadium, og deres håb er mere beskedent.
De håber ikke længere på en mirakuløs behandling. Deres håb knytter sig til den
afgrænsede behandling af den eller de opportunistiske infektioner, de trækkes med i
øjeblikket. Det er håbet om igen at få appetit på maden og på livet, eller håbet om at få
en lungebetændelse effektivt behandlet, så man igen kan trække vejret uden smerter.
Håbet for, hvordan resten af livet skal leves, er naturligvis ikke adskilt fra håbet om en
medicinsk behandling og håbet om at undgå bestemte, særligt frygtede følgevirkninger
såsom demens. Men det er i høj grad også knyttet til det sociale liv, til omgivelsernes
reaktioner og støtte. Også her sker der ændringer i overensstemmelse med HIVinfektionens fremadskriden. En AIDS-patient bemærkede, måske med et strejf af bitter
ironi, at
Sv.:

[min søster] kan se nu, at jeg kan forlade hende når som helst,
jeg er ved at dø. Det er så skræmmende at vide, at ens egen
søster er syg og at hun ikke kan helbredes, hun dør bare. Det er
hårdt, meget hårdt. Jo værre det bliver, desto større håb har de
[familien] for mig. Det håb, de havde for mig, da de blot vidste
det, var ikke nær så stort som det håb, de har for mig nu. Jo
værre det bliver, desto mere håb har de.

I nogle tilfælde – sådan var det for denne kvinde – udtrykker det den strategi, at
omgivelserne vælger at behandle den HIV-smittede som alle andre; det er måske en
strategi, som Goffman ikke nævner, og som faktisk er ikke-stigmatisering. Fra familiens
synspunkt så spørgsmålet om håb nemlig anderledes ud, og en slægtning fortalte:
Sl.:

Hun spurgte mig, om jeg ikke ville have, hun holdt babyen, eller
om vi skulle lade være med at dele glas, eller om toilettet skulle
gøres rent. Jeg sagde ‘Åh, vi gør tingene, som vi plejer, som om
du ikke havde det’ [HIV], men hun havde skabt den forestilling i
sit hoved, at hun skulle være forsigtig med alting, med glas og
sådan noget. Det er den ene side. Så er der samfundet[s
holdninger] på den anden.

Her projicerede den smittede tilsyneladende ‘samfundets’ holdninger til og angst for
smitte ved almindelig social kontakt over på familien, som imidlertid ikke ønskede at
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indtage denne position. Men det, at man bevidst reducerede fokuseringen på
sygdommen eller i hvert fald udsatte den, indtil hun begyndte at få følgesygdomme,
afstedkom altså også opfattelsen hos den smittede af, at håbet hos de pårørende først
kom med infektionerne og anerkendelsen af situationens alvor.
Det at mærke, at omgivelserne, partneren, eller de pårørende vil én det godt, at de
håber det bedste for én, understreges af flere som noget afgørende: At føle sig elsket
på trods af sygdommen og ind imellem more sig og glemme sygdommen for en kort
stund, hvor man kan leve uden forbehold. Det kan være bagsiden af den støtte, der kan
ligge i parforholdet. Det kan være sværere at have stunder af befriende forglemmelse
sammen med sin partner, fordi hele parforholdet er blevet ændret på grund af
sygdommen: Så er der flere, der skal glemme på samme tid.
Forglemmelsens befrielse er endnu en væsentlig grund til, at stram informationskontrol
ikke kan reduceres til at være en ‘utilpasset’ eller ’umoden’ reaktion.
Sv.:

Jeg har brug for at snakke med dem [mine landsmænd], fordi de
er mine venner. Når vi snakker sammen, kan jeg grine i tolv
timer, for de fortæller sådan nogle sjove historier og jeg har
virkeligt brug for det nu, jeg kan ikke give afkald på den tid. [...]
[Hvis de vidste, jeg var smittet] ville de tro, at... De ville løbe væk
fra mig. Det har jeg ikke brug for [græder].

I selvforglemmelsen er der momenter at den livskvalitet, der eksisterede, før man fik at
vide, man var smittet. I påmindelsen om sygdommen er der det modsatte. Den
påmindelse er stærkest på hospitalet; den eksisterer også i parforholdet, og den
kommer jævnligt i forbindelse med AIDS-oplysning. I en periode forud for interviewene
havde Sundhedsstyrelsen i 1993 kørt kampagnen ‘Konsekvenserne’, som blandt andet
viste en stærkt afmagret AIDS-patient.
Sv.:

Jeg bryder mig ikke om at se den information, der gives om AIDS
hele tiden. Det får mig til at føle, at intet bedre. Det bliver bare
værre og værre. Det får mig til at miste håbet.

Man kan frygte, at kampagner, der som den nævnte fokuserer på angsten for døden på
isolerede plakater i bybilledet eller i annoncer i pressen, hvor der ikke iøvrigt leveres
en kontekst, som øger modtagerens forståelse af sygdommen, mest af alt bidrager til
at forstærke angsten for de HIV-smittede blandt de ikke-smittede og øger isolationen
og mindsker de HIV-smittedes følelse af selvværd. At information om AIDS hele tiden
påminder den smittede om sin situation kan man næppe ændre, men mange andre
kampagner har vist, at AIDS-information kan gives på en mindre skræmmende facon.
Er håbet ikke knyttet til information om AIDS, kan det til gengæld være knyttet til
religionen. For den somalier, som havde betroet sig til andre, havde Islam spillet en
vigtig rolle. Han havde fortalt om sin sygdom i en religiøs sammenhæng, hvor han også
var blevet rådgivet i overensstemmelse med Koranens forskrifter. Det var en
sammenhæng, som også bandt den ikke-smittede part til at være tilliden værdig og
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holde på hemmeligheden. Men også for de fleste centralafrikanske kvinder, der er vant
til en anderledes dynamisk religion end den, de møder i Danmark, havde religionen
spillet en væsentlig rolle. I Centralafrika er der mange stridende religiøse sekter og
religioner, som hverver proselytter og danner grundlag for et levende socialt liv med
religionen i centrum, heriblandt katolicisme og Jehovas Vidner.
Sp.:

Savner du kirken?

Sv.:

Ja, jeg savner den meget. [...] Da min mand stoppede mig fra [at
være med i] Jehovas Vidner, tænkte jeg, at jeg ikke bare kunne
glemme det, fordi jeg er vokset op som kristen. Jeg sagde ‘Åh,
hvis jeg ikke kan komme hos Jehovas Vidner, kan jeg så gå et
andet sted?’ Han sagde, der var OK, jeg kunne gå et andet sted,
men jeg prøvede det, og det var kedeligt, der var ingen i kirken,
kun præsten og to andre folk, og de talte dansk, og det var svært
for mig. I Jehovas Vidner er der en speciel gruppe for
engelsktalende, for udlændinge, og der var en masse folk og en
masse udlændinge og vi kunne mødes og grine og snakke og
selvfølgelig prise Herren.

Med den status, Jehovas Vidner generelt har i Danmark, er det måske ikke
overraskende, at det kan være svært for en mand, der ikke er medlem af sekten, at
acceptere, at hans kone er det. Det, som er værd at bemærke, er imidlertid den
antydning af fortalelse, hvor det at prise Herren kommer til sidst. Sammenlign med
følgende sekvens, som er et udsagn fra en katolsk HIV-smittet zambiansk kvinde:
Sv.:

I Zambia gik jeg i kirke hver søndag, og det var så rart for mig, for
jeg mødte en masse forskelllige folk, og vi snakkede og sådan
noget. Så mødtes kvinderne, og vi snakkede om de problemer,
vi havde derhjemme. Hjalp hinanden, ‘hvordan løser du det
problem?’, når nogen havde problemer. Vi delte viden ‘hvordan
skulle vi hjælpe andre familier, der har det problem?’, sådanne
ting. Og det var så rart for mig.

Sp.:

Du har ikke et tilsvarende sted her, hvor du kan møde andre folk
og snakke sammen på den måde?

Sv.:

Det kan da godt være, der er det, men jeg har aldrig været
sådanne [steder]...

Det, disse kvinder savner, er den ramme for en vigtig del af det sociale liv, som man var
vant til at finde i kirken uanset hvilken religion eller sekt, man tilhørte, og som
tilsyneladende i Danmark snarere findes hos Jehovas Vidner eller blandt muslimerne
i landet, end i Folkekirken. Det håb, som religionen i kraft af et socialt liv med kirken
som samlingspunkt kunne give til HIV-smittede udlændinge, opleves primært som et
savn i Danmark.
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Er det religiøse liv i Danmark ofte præget af savn efter kirken i hjemlandet, er der
momenter, hvor det modsatte er tilfældet, og hvor betydningen af dette savn bliver så
meget desto tydeligere. Under et af mine interviews med en hospitalsindlagt kvinde kom
en ghanesisk kvinde på besøg. På et tidspunkt lukkede veninden døren til stuen og bad
for den syge. Bønnen involverede alle tilstedeværende, dvs. mig, søsteren, veninden,
og patienten i centrum. Veninden gennemførte en meget bevægende og stærk
prædiken, og sætningen 'We commmit our sister in your blood, Jesus' blev gentaget
mange gange med stor vægt og patos. Senere spurgte jeg hende om bønnen.
Sv.:

Kvinden? Det er en nabo. Det er min søsters nabo. Hun er en
meget god kvinde. Hun er meget stille, og hun kan lide at bede
hele tiden. Hun er fra Ghana. Det er en meget god kvinde.

Sp.:

Det var en meget stærk bøn?

Sv.:

Ja. Sådan beder de. [...] Det er godt, når de beder. Det er godt at
bede hele tiden.

Det er altså ikke nødvendigvis religionens løfte om et evigt liv hinsides døden, som
bærer det religiøse håb. Det er det sociale liv omkring gudstjenesten eller bønnen, der
fungerer som en støttende kontekst, hvor man legitimt kan diskutere sine problemer og
måske finde mod til også at fortælle om sin sygdom i en sammenhæng, hvor det ikke
giver anledning til udstødelse. At anledningen til at samles kan være håbet om et liv
efter døden eller en hengivelse til, at det er Gud, der er Herre over skæbnen, herunder
hvornår man skal dø, eller hvornår man finder en medicin, betyder måske, at den
smittede kan finde trøst i religionen også udenfor kirkens eller bønnens afgrænsede
sociale sammenhæng.

Sammenfatning
I dette kapitel har jeg forsøgt at skildre nogle af de mest personlige erfaringer med livet
som HIV-smittet, som de interviewede fortalte om, nemlig konsekvenserne af
sygdommen for deres parforhold. Jeg har beskrevet, hvordan smitten fører til en radikal
omvæltning i det ægteskab, som samtidig er årsagen til, at de pågældende er i
Danmark. Mange af de forventninger, som begge ægtefæler havde til deres forhold,
kuldkastes. Det gælder ikke mindst seksuallivet samt muligheden for at få børn
sammen. Men sygdommen kan også i kraft af de fysiske symptomer gøre det endnu
sværere for den smittede at forsøge at bidrage til familiens økonomi, samtidigt med, at
behandlingen i sig selv kan udgøre en økonomisk belastning. Der er tale om problemer,
som kan kaste ethvert parforhold ud i krise, men i kraft af HIV-smitten forstærkes
muligheden for kriser yderligere af, at der er tale om en dødelig og uhelbredelig
sygdom, et faktum, som i sig selv giver anledning til psykiske kriser både hos den
smittede og hos ægtefællen. Hertil kommer angsten hos begge parter for, at den ikkesmittede kan blive smittet.
For HIV-smittede indvandrerkvinder, der er gift med danske mænd, etablerer den
Udlændingelovens mistænkeliggørelse af ægteskabet endvidere en ganske svær
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kontekst for sådanne kriser. En krise i et parforhold på grund af HIV kan, hvis den ene
part er udlænding og endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse, indebære, at
fremtidig medicinsk behandling også sættes på spil, fordi en skilsmisse kan indebære
udvisning, og fordi der generelt er meget dårlige behandlingsmuligheder i den tredje
verden. Jeg skal vende tilbage til diskussionen af Udlændingelovens betydning i Kapitel
9.
Med undtagelse af de økonomiske problemer forbundet med medicin kan ingen af disse
problemer fjernes ved at udbygge den psyko-sociale støtte til HIV-smittede udlændinge
og deres pårørende. Men man kan hjælpe folk til bedre at kunne håndtere deres
situation og måske afstedkomme, at færre kriser udvikler sig indenfor ægteskaber, hvor
man samtidigt er tvunget af behovet om informationskontrol til at hemmeligholde
sådanne pinefulde kriser overfor omverdenen.
I Del I har jeg fremlagt HIV-smittede afrikaneres erfaringer med HIV som en sigmatiseret
sygdom. Jeg har vist, at sygdommen på den ene side isolerer de HIV-smittede og deres
eventuelle ægtefælle eller partner med sygdommen, men at informationskontrol på den
anden side er det middel, man anvender, for at undgå social isolation iøvrigt. Denne
strategi kan anvendes, sålænge man ‘kun’ er HIV-smittet, det vil sige indtil
følgesygdomme gør det synligt for omverdenen, at man er alvorligt syg.
Jeg har beskrevet disse erfaringer med udgangspunkt i den sociale virkeli ghed, HIVsmittede udlændinge lever i i Danmark. Det er min opfattelse, at en sådan tilgang er
væsentlig mere relevant for at forstå de konkrete problemer, indvandrere og flygtninge
kan have i Danmark, end en tilgang, der søger efter forklaringer i indvandreres og
flygtninges ‘oprindelige kultur’. I Del II vil jeg derimod forsøge at beskrive indholdet af
den kulturelle forklaringsmodel, når den anvendes til at forstå AIDS i Afrika og blandt
afrikanere.
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DEL II
AIDS-BESKRIVELSER

6: Beskrivelse og handling

Mens jeg i Del I ofte på et mikro-niveau har beskrevet erfaringer med HIV-smitte blandt
udlændinge i Danmark, skal jeg i del II i høj grad fokusere på beskrivelser af HIV og AIDS.
Eftersom HIV er en epidemisk sygdom, har epidemiologien som videnskab spillet en
hovedrolle i forhold til, hvordan vi er kommet til at forstå og definere HIV og AIDS. Dette
kapitel handler om epidemiologien som en statistisk videnskab. Derfor vil læseren her blive
tvunget ud i et gevaldigt tankespring i forhold til den erfaringsnære beskrivelse i Del I.
Statistikken er nemlig blandt andet karakteriseret ved at ‘skjule’ individer og erfaringer i en
verden af tal. I dette kapitel vil jeg også beskrive, hvordan statistikken som en særligt
privilegeret vidensform er opstået. Dernæst vil jeg gennemgå AIDS-epidemiens tidlige
historie i USA for at vise, hvordan epidemiologien producerede ideen om risikogrupper som
særlige kulturelle eller subkulturelle grupper, hvor en særlig livsstil sås som afgørende for
sygdommens spredning. Denne vidensproduktion baserede sig i høj grad på et statistisk
defineret kulturbegreb, som man også har anvendt i beskrivelsen af epidemien i Afrika, og
hvor resultatet ofte førte til stereotype billeder af ‘afrikanere’ som promiskuøse og undertiden
har givet anledning til klart racistiske publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter.
Udgangspunktet for kapitlet er imidlertid en beretning om muslingespisere i en opdigtet by
ved navn ‘San Felipe del Mar’.

Musling er i 'San Fe lipe del Ma r'
I en bog om epidemiologi og antropologi giver antropologen Craig R. Janes og
epidemiologen Frederick L. Dunn følgende råd til hverandres fagfæller:
It is important for epidemiologists to understand the complex nature of the
human behaviour they try and capture through quantitative measurement. It
is equally important for anthropologists to recognize the powerful models
used in epidemiology to identify patterns of cause and effect. (Dunn and
Janes 1986: 4)
I dette kapitel skal jeg forsøge at indfri den sidste del af denne anbefaling fra Dunn og Janes
– om ikke betingelsesløst at anerkende epidemiologiens statistiske magt så dog at forsøge
at erkende den. Jeg skal indlede med et eksempel, som ikke er fra den virkelige verden men
fra den virtuelle. På Internettet, på FNs særprogram for AIDS-bekæmpelse, UNAIDS, får man
på den såkaldte home page en række tilbud, der foruden statistisk information om AIDSepi demi ens udbredelse og diverse konferencereferater lader gæsten hente det
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epidemiologiske analyseprogram EPI-INFO hjem til sin egen computer.16 Herefter kan man
indtaste de epidemiologiske data, man måtte ligge inde med, og hurtigt uddrage vigtige
konklusioner. Til programmet hører en såkaldt tutor, en slags elektronisk hjælpelærer, som
man kan aktivere for at få en pædagogisk indføring i programmets potentiale. Vælger man
under dette punkt indgangen An epidemic, beriges man med en historie omtrent som følger:
I landet 'Felicidad', i landsbyen 'San Felipe del Mar',17 rapporteres den 30. juli (vi får ikke at
vide hvilket år) 120 tilfælde af pludseligt opståede neurologiske symptomer og 26 dødsfald.
Man mistænker skaldyrsforgiftning, og to epidemiologer fra CDC, the Centers for Disease
Control i USA, hidkaldes med, som det hedder, Epi Info og en bærbar computer, som de
installerer i et motelværelse. De sætter 5 lokale assistenter i gang med en
spørgeskemaundersøgelse, hvor de på baggrund af hospitalsjournaler identificerer de syge
og døde og interviewer de overlevende og deres hushold. Man spørger til alder, køn, race
og hvad de pågældende har spist, om de tager medicin, om de har andre sygdomme samt,
som det hedder, adfærdsmæssige risikofaktorer (det fremgår ikke hvilke; den eneste, man
kan se i analysen er erhverv, men de færreste har tilsyneladende arbejde). I alt indgår 105
mennesker i undersøgelsen.
Dernæst definerer man et tilfælde, én, som er ramt af sygdommen: Det er mennesker fra San
Felipe del Mar, som den 30. juli er blevet syge med hovedpine og mindst to af en række
sensoriske symptomer plus mindst to af en række motoriske symptomer. De, der er blevet
udspurgt af assistenterne, men som ikke
opfylder betingelserne for et tilfælde, er
kontrolgruppen. Der er, viser det sig, 62
tilfælde og 43 kontrolpersoner.
Efter at data er indtastet i Epi-Info kan
epidemio1ogerne nu køre en række
forespørgsler. For det første kan de se
epidemi ens udvikling over ti d.
Programmet tegner en serie af søjler, der
er karakteristisk for mange hurtigtløbende
epidemier, gengivet i Figur 6, (med
figuren blev det klart, at Felicidad er
Guatemala).
Figur 6: Inkubationstid i timer (‘Guatemalaudbruddet’)
Kilde: Epi-Info V.6.02, Centers For Disease
Control & Prevention (CDC), U.S.A. og World
Health Organization, Geneva, Switzerland
16

At enkelte er blevet syge et par timer, før
de er blevet smittet, henføres til
almindelig usikkerhed i kohorten (dvs. de
interviewede) med hensyn til at erindre,
hvornår de har gjort hvad.

Internetadressen til UNAIDS er http://gpawww.who.ch/unaids.htm

17 Landets og landsbyens navn er, som det fremgår, opdigtet. Senere i historien præsenteres man
imidlertid for en graf, genereret på de data, der blev i ndsamlet under epidemien, hvoraf det f remgår, at
landet var Guatemala. Hvorfor, dét er en (slet skjult) hemmelighed, er ikke ganske klart.
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Epidemiologerne kunne også ved hjælp af programmet spørge, om der er en sammenhæng
mellem sygdom og eksempelvis sodavandsdrikning. Tabel 1 viser svaret i en bearbejdet
udgave, idet der tilsyneladende er 2 af de 105, for hvem det ikke kan afgøres, om de har
drukket sodavand:
Har drukket sodavand?

Syge

Kontrol

I alt

Ja

13

16

29

Nej

49

25

74

I alt

62

41

103

Tabel 1: Sodavand og sygdom i San Felipe del Mar

Som det fremgår, er der faktisk langt flere, der ikke har drukket sodavand, som er blevet
syge. Sodavand blev udelukket som kilde til sygdomsspredning. I praksis gik man lidt
anderledes til værks. Man spurgte nemlig programmet, hvilke faktorer der optrådte med
hvilken hyppighed, og opmærksomheden samledes hurtigt om muslinger som kilden til
epidemien:
Har spist muslinger?

Syge

Kontrol

I alt

Ja

61

5

66

Nej

1

38

39

I alt

62

43

105

Tabel 2: Muslingespisning og sygdom i San F elipe del Mar

Det tog angiveligt epidemiologerne tre dage at nå frem til at producere tabeller til det
deskriptive studie og til kontrolstudiet. I løbet af 14 dage lå der en rapport hos Guatemalas
sundhedsministerium med resultater og anbefalinger. Konklusionen var, at muslinger og
muslingesuppe var kilden til epidemien. Kemiske undersøgelser af muslinger bekræftede
sammenhængen, idet høje niveauer af giften saxitoxin blev fundet. På den baggrund
anbefalede forskerne en overvågning af saxitoxinindholdet i muslinger samt
sundhedsundervisning, fordi folk ikke lokalt forbandt sygdommen med spisning af muslinger.
De foreslog også et system til at advare borgerne i de perioder, hvor der var risiko for
forgiftning, ligesom de påpegede behovet for yderligere undersøgelser af eventuelle
sammenhænge mellem muslingekolonier og udledning fra landbruget samt fra en rejefarm
i nærheden.
Historien fortæller ikke, om noget af alt dette blev ført ud i livet. Det er selvfølgeligt afgørende
for folk i 'San Felipe del Mar', der befandt sig i en risikogruppe for nye epidemier, men
ligegyldigt for mit eksempel, som gerne skulle illustrere, hvad epidemiologien blandt andet
kan: På et statistisk grundlag skaffe en beskrivelse af årsagssammenhænge, der betinger
sygdomsudbrud, og som beslutningstagere kan handle på grundlag af. Det er, tror jeg,
kvaliteten i Dunns og Janes’ kraftfulde (statistiske) modeller. Epidemiologer skaber – som
andre statistikere – viden som grundlag for handling. Men statistisk viden er en bestemt type
af viden. Det er en type af viden, som bygger på, at det forhold, at noget tælles, kan tages
til indtægt for en kausal relation til noget andet, som også kan tælles: Der er mange
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muslingemåltider hos mange forgiftede, og der er få muslingemåltider hos mange ikkeforgiftede. Hvorfra kommer denne tanke om tal og kausalitet, som i dag er så dominerende?

Lykke lige sko tter og sy gdom i k vanta
Filosoffen Ian Hacking har stillet sig det samme spørgsmål. Han eftersporer minutiøst
statistikkens fødsel fra tanke til magt- og kontrolinstrument for staten, et spring der går så
hurtigt, at de to nærmest er uadskillelige i, hvad Hacking kalder de skrevne antals lavine
(Hacking 1990). Dette afsnit er viet Hackings version af historien om, hvordan tilfældet – det
absolut uforudsigelige – og determinismen – det absolut forudsigelige – i løbet af
forbavsende kort tid forvandles til sandsynligheder, som man kan bruge som
beslutningsgrundlag for politisk handling.
Folketællinger har altid været interessant for regenter, generaler og kolonimagter. Blandt de
moderne kolonimagter blev det at tælle mennesker måske først værdsat af spanierne, der
afholdt en folketælling i Peru i 1548 (Hacking, 1990: 17). De andre kolonier fulgte efter, og
i hvert land havde tællingerne og statistikkens historie forskellige forløb. I Skotland vendte
Sir John Sinclair hjem fra en rejse i Tyskland med en vision om den betydning, statistik skulle
have. Han beskrev den således i sin store værk, Statistical Account of Scotland, som kom i
1798:
..I found that in Germany they were engaged in a species of politial inquiry
to which they had given the name Statistics. By statistical is meant in
Germany an inquiry for the purpose of ascertaining the political strength of
a country, or questions concerning matters of state; whereas the idea I
annexed to the term is an inquiry into the state of a country, for the purpose
of ascertaining the quantum of happiness enjoyed by its inhabitants and the
means of its future improvement. (Sir John Sinclair: Statistical Account of
Scotland, 1798, citeret i Hacking, op. cit.: 16)
For tyskerne i 1700-tallet var folketællinger primært en måling af militær magt: Hvor mange
soldater kunne man råde over i en krigssituation. Fra denne simple overvejelse eskalerede
folketællingernes spørgsmål. Stadigt flere mennesker blev i løbet af 1800-tallet i spirende
statslige statistiske bureauer ansat til at tælle stadigt flere menneskelige vilkår. Da man først
havde fanget ideen, begyndte tabeller at florere om alskens forhold i forskellige skrifter, og
mange amatørstatistikere kreerede data med en ildhu, der kunne måle sig med den bedste
bureaukrats. Statistikken var opstået som et politisk redskab for staten, men Hacking
beskriver, hvordan tallene gradvist får større og større autonomi og udsigelseskraft. Fra et
være et bekvemt redskab udviklede sig efterhånden en ny videnskab. Der blev konstant skabt
landvindinger inden for denne videnskab, som kunne afdække statistiske lovmæssigheder,
hvor enkelttilfælde før havde hersket. Man kunne nu behandle sociale fænomener som
naturfænomener, og man kunne se, at der var love, som styrede valg af ægtefælle på samme
måde, som der var love, der fik æbler til at falde ned fra træer:
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Without the avalanche of numbers set in motion by the Duvillards, 18 there
would have been no idea of statistical law of society. But without the a priori
belief that there are Newtonian laws about people, probalistic laws would
never have been read into these numbers. (ibid.: 46)
Mens fødsler og dødsfald fra starten havde været blandt de foretrukne objekter for statistiske
opgørelser, bredte metoden sig konstant over nye områder, og det varede ikke længe, før
sygdom blev et af dem. Indtil da havde sygdom været et livets faktum, ikke en kalkuleret
risiko. Forventet sygelighed blev i Skotland i 1820'erne opgjort til én arbejdsuge per år indtil
det 32. leveår, hvorefter sygeligheden jvf. de anvendte beregninger gradvist ville forøges til
i alt 2 uger for en mand på 60 år (ibid.: 50). Hermed var vejen også banet for at måle en given
sygdoms farlighed: 'Dødelighedens styrke, i en hvilket som helst sygdomsperiode, måles ved
antallet af døde ud af et givet antal syge på et givet tidspunkt' Her lægges den historiske
grund, som gør det muligt mange år senere at tegne kurven for 'San Felipe del Mar'epidemien, vist i Figur 6,.
Der opstår også kampe om, under hvilke domæner data hører. Lægestanden ekspanderede,
og medikaliseringen af alskens (afvigende) livsområder satte ind. Hackings mønstereksempel
handler om selvmord og personificeres i denne fase af Jean-Etienne-Dominique Esquirol,
som sætter selvmordet på dagsordenen som 'et af de vigtigste emner for klinisk medicin'
(ibid.: 65). Esquirols syllogisme lyder ifølge Hacking: (a) Sindsyge er lægens felt; (b)
Selvmord er en form for sindssyge; derfor (c) selvmord er lægens område (ibid.: 65). I
1820'erne og 1830'erne kastede franske og engelske statistikere sig over selvmordstallene.
En af Esquirols studerende, J.-P. Falret, udfærdigede en liste over 12 prædisponerende
årsager til selvmord: Arv, temperament, alder, køn, uddannelse, romanlæsning, musik,
teaterforestillinger, klima, årstid, masturbation og lediggang. Disse prædisponerende årsager
udgjorde en af fire kategorier af årsager til sygdom og død. De tre andre var 1) Direkte eller
udløsende årsager – Falrets liste i den kategori omfattede årsager som passion, kærlighed,
anger, hjemlige problemer, frustrerede drømme om lykke, stolthed og ydmygelse,
spillelidenskab, vanære, jalousi, med flere – 2) Indirekte årsager – herunder alkohol, syfilis,
opium, fysiske smerter, skørbug og pellagra – og 3) Generelle årsager som politik,
civilisation, religon og moral.
Denne traditionelle medicinske inddeling af sygdomsårsager bevaredes i transformationen
af medicin fra at være humoralt til at være organisk orienteret (hvorefter sindsyge, og per
implikation, selvmord, kunne lokaliseres i hjernen). Men listen kom til at fungere i en ny
kontekst, som dels udgjordes af de nye statistiske data; dels af medicinens ekspansion; dels
af forestillingen om, at det er lovmæssigheder af probalistisk art, som blev opdaget ved
generalisation af statistiske data – en teori, som kan henføres til astronomen Carl Friedrich
Gauss (1777-1855), som mente, at der er et kausalt fundament for probalistisiske love; og,
endelig, sammenkædningen af medicinske årsager, statistiske lovmæssigheder og deres
(astronomiske) kausalitet (ibid.: 68-9).

18
E.-E. Duvillard de Durant, (1775-1832): Fransk embedsmand, som spill ede en vigtig rol le i den
praktiske anvendelse af statistik, bl.a. i forbindelse med forsikring; r epræsenterer i citatet de tidl ige
statistikere, som for søger at se kausalitet og lovm æssighed i tallene.
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Med Hackings ord,
...not only did people discover statistical laws about suicide, crime, divorce,
prostitution and other bad behaviour, but also they thought there was an
explanation of the nature of statistical law that made it safe for determinism.
This was a curions marriage of astronomical, mathematical and medical lore.
it was a mythology of causation, of which, for example, Falret's strange list
forms a part. (ibid.: 71)
Et afgørende skridt i skabelsen af denne mytologi henføres til den belgiske kongelige
astronom, Adolphe Quetelet (1796-1874). Skridtet har at gøre med 'the bell curve', den
klokkeformede kurve, som definerer en normalfordeling af et-eller-andet. Kurven havde været
anvendt siden 1708. Den viser et interval, indenfor hvilket en hændelse (nemlig den, hvis
hyppighed er blevet optalt i den statistik, som ligger til grund for kurven) siges at være
normalfordelt (Figur 7). Normalområdet aftegner sig omkring middelværdien. Den præcise
definition af normalområdet varierer, men på Figur 7 er det markeret af den vandrette linie.
Det, der falder udenfor, er per implikation unormalt eller usandsynligt.
Quetelet var astronom. Han vidste derfor, at en serie af opmålinger af ét og samme fænomen
på stjernehimlen ville give en serie af resultater, der nok lignede hinanden til forveksling, men
ikke var helt identiske. Den 'lov om fejl', som dette forhold havde givet anledning til, viste en
tilsvarende klokkeformet kurve: De fleste fejl var meget små og fordelte sig tæt omkring
middelværdien (som kunne fremstå som den sande værdi), mens der ville være færre fejl med
lidt større afvigelse. Quetelet fik den tanke, at der var den samme logik på spil, om man målte
100 fænomener én gang eller om man målte ét fænomen 100 gange. I overensstemmelse
med tidens tanker fik han videre den ide, at man kunne applicere logikken på biologiske og
sociale fænomener lige så vel som på astronomiske. Han fandt nogle data, som kunne
bruges: 5.738 skotske soldater havde fået målt højde og brystmål. 1.073 soldater havde et
brystmål på 39 tommer, 1.079 på 40 tommer. Han konkluderede, at det var som hvis man (og
'man' kunne måske være 5.738 forskellige opmålere) havde målt én skotsk soldat med et
brystmål på ca. 40 tommer 5.738 gange (Hacking, 1991:110). I begge tilfælde antages en
underskov af småbitte og ukendte, utilgængelige årsager at forårsage den statistiske
variation. For målingen af én soldat påvirker disse årsager målingens nøjagtighed. For
o p må l i n g e n a f a l l e
soldaternes faktiske
brystmål, der hver måles én
gang, angiver den statistiske
variation udfaldet af mange
små årsager, som har formet
kroppens udvikling gennem
opvæksten.

Figur 7: The Bell Curve: En tilnærmelsesvist normalfordelt kurve
6: Beskrivelse og handli ng

Den soldat, som skabes i
denne analogi, er ikke en
hvilken som helst skotsk
soldat. Det er den normale
skotske soldat.
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Quetelet changed the game. He applied the same curve to biological and
social phenomena where the mean is not a real quantity at all, or rather: he
transformed the mean into a real quantity (ibid.: 107).
He transformed the theory of measuring unknown physical quantities, with
a definite probable error, into the theory of measuring ideal or abstract
properties of a population. Because these could be subjected to the same
formal techniques they became real quantities. This is a crucial step in the
taming of chance. It began to turn statistical laws that were merely
descriptive of large-scale regularities into laws of nature and society that
dealt in underlying truths and causes (ibid.: 108).
Der har været stereotypier før Quetelet, men med ham fandt de en hidtil uset videnskabelig
autoritet. Der var imidlertid i medicinen allerede et fundament, som sagde, at sygdom kunne
forklares ved en myriade af små eller store årsager, jvf. Falrets liste over mulige årsager til
selvmord nævnt ovenfor. Og selvmord var, som Hacking bemærker (112) den perfekte bro
mellem medicin og kriminalitet og dermed mellem statistik og moral. Selvmord blev takket
være Esqirol kolonialiseret af lægerne, men det holdt ikke op med at være en forfærdelig
forbrydelse. Fra selvmord til mord og fra årsag til motiv var der ikke langt: I 1864 publicerer
André-Michel Guerry en sammenlignig af britisk og fransk moralstatistik, hvor 21.322
mennesker tiltalt for mord opdeles i 4.478 grupper af individuelle motiver fordelt på 97 klasser
af primære motiver (ibid.: 79-80)
Quetelet flyttede statistikkens autoritet fra det deskriptive til det normative felt. Hacking
forfølger i sin analyse den diskussion af statistisk determinisme og kausalitet, Quetelet gav
anledning til. Den drejede sig om mulighedsbetingelserne for den fri vilje, hvis der eksisterede
statistiske lovmæssigheder, som ikke blot var deskriptive regelmæssigheder, men love for
menneskelig handling. Quetelet opfattede normalkurven som en slags budget, det kunne
forudsige, ikke blot hvor mange, der var blevet mordere i det foregående år, men også, hvor
mange der nødvendigvis ville blive det næste år. En lov ville med nødvendighed forårsage
et bestemt resultat. Især i Tyskland blev han mødt af kritik. Regelmæssighed var noget
ganske andet end lovmæssighed (ibid.: 128). Men var Quetelets undfangelse af ideen ikke
blot dybt problematisk men også kritiseret i samtiden, havde han dog født et levedygtigt barn,
som kritikken ikke formåede at slå ihjel: Det normale menneske.19
Hacking (ibid.: 162 ff.) laver en illustrativ analyse af det latinske ord norma, synonymt med
græske ortho, som beskriver den geometriske form 0 Den lodrette linie er orthogonal, normal
eller retvinklet i forhold til den vandrette. Det er en ren beskrivelse, under hvilken der gemmer
sig den rette vinkel: den rigtige vinkel. Orthodentisten retter tænder ud, og ortodoksien giver
os normerne for god og rigtig adfærd. En af sociologiens aner, Émile Durkheim (1858-1917),

19
Hacking er selv li dt ambiv alent i forhold t il Quetelets betydning. På den ene side beskriver han
overbev isende såvel fej lslutningerne i som konsekv enserne af skabelsen af 'det normale menneske',
herunder racehygiejnen, på den ande side får den manglende sammenhængskraft i Quetelets
argumentation Hacking til at foreslå, at Quetelet er et m odeksempel i statistikkens udv ikling som en style
of reasoning, at han så at sige er ‘atypisk’. Hacking synes næsten at bliv e skræm t over, at hans anal yse
blotlægger et fundam ent for statistisk v iden mere skrøbeligt, end vi er v ænnet til at tro.
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er Hackings mønstereksempel på dyrkelsen af det socialt normale som det gode i
modsætning til det social patologiske og onde, eksemplificeret ved Durkheims studie af (igen)
selvmordet. Skønt Durkheims funktionalistiske ide om samfundets patologi er blevet
imødegået, lever normalitet forstået som det gode videre i bedste velgående som vort middel
til at lukke kløften mellem, hvordan verden er, og hvordan den burde være (ibid.165): Vi skal
stræbe efter det normale for at få et godt samfund.
Overfor denne opfattelse, som vi i Danmark vel kunne kalde Jantelovens statistiske
argument, stod eugenikkens ophav Sir Francis Galton (1822-1911): Det normale er, når vi
taler om godt eller skidt, ikke det efterstræbelsesværdige, men kun middelværdien mellem
det bedste og det dårligste. Altså kan vi gøre os bedre. Vejen hertil var racehygiejnen.20 Her
åbnes for en historie, som jeg ikke skal forfølge her, men nøjes med at konstatere, at normen,
middelværdien, gøres til udgangspunkt for politisk handling, uanset om man er
Durkheimianer eller Galtonist:
The tension in these aspects of the normal will not dissolve just by noting
that there are two ideas, one of preservation, one of amelioration. The former
carries with it fondness of origins, youthful and good health, an ideal
condition to which we should be restored. The latter lusts after teleology, of
ends that we may choose for the perfection of ourselves or of the race. Two
kinds of progress. Words have profound memories that oil our shrill and
squeaky rhetoric. The normal stands indifferently for what is typical, the
unenthusiastic objective average, but it also stands for what has been, good
health, and forwhat shall be, our chosen destiny. That is why the benign and
sterile-sounding word 'normal' has become one of the most powerful
ideological tools of the twentieth century (Hacking 1991:169).

Den sta tistiske ræ sonnering sstil
I det foregående afsnit har jeg fulgt Hackings historiske analyse af en af style of reasoning,
en ræsonneringsstil, en betegnelse for de væsensforskellige, eksisterende videnskabelige
metoder.21 Begrebet har Hacking hentet hos A. C. Crombie, som opregner seks
ræsonneringsstile, hvoraf den, der interesserer mig her, er den statistiske analyse af
regelmæssigheder i populationer.22
Hacking har andetsteds diskuteret sit begreb om ræsonneringsstil. I en artikel fra 1982,

20 Racehygiejnen har, i lyset af genterapiens frem skridt, igen fået vind i sejlene, og igen med The Bell
Curve som omdrejningspunkt. At den heller ikke er ude af AIDS-debatten skal vi se nedenfor.
21 Oversættelsen af style of reasoning til ræsonneringsstil skyldes filosoff en Finn Olesen, som med
dette begreb har forsøgt at fastholde den dynam iske dimension i forholdet m ellem tanke, obj ekt og
sandhedskriterier.
22 Crombies styles er a) simpel matem atisk bevisf ørelse, b) eksperimentel undersøgel se og måling,
c) hypotetiske konstruktioner af analoge modell er, d) ordning af v ariation ved sam menligning og
taksomoni, e) statistisk analyse og sandsynlighedsberegning, og f) historisk udledning af geneti sk
udvikling (Hacking, 1985).
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Language, Truth and Reason, lægger han ud med en skelnen baseret på forholdet mellem
sandhed og falskhed. Han tager udgangspunkt i en sentens fra Hamlet, som siger at intet er
enten godt eller skidt, men tanken gør det til det. Hacking overfører denne idé til
sandhed/falskhed og ser to variationer: (a) Intet, som er sandt er sandt, og intet, som er falsk,
er falsk, men tanken gør det således. Det er subjektivisme.23 Den anden variation, (b), er
relativisme og udgangspunktet for hans teoribygning: 'Intet er enten sandt-eller-falsk, men
tanken gør det således'. Den tanke, som gør noget genstand for en overvejelse om, at det
kan være sandt eller falsk, kalder Hacking en ræsonneringsstil. Hacking læner sig op ad
Michel Foucaults (1973) diskursbegreb, men Hackings begreb er tilsyneladende mere
snævert. Hacking taler om ‘styles of scientific reasoning’: Det er bevidste, metodiske og
systematisk sammenhængende systemer til at skabe sand viden, der optager ham. Denne
videns sandhed er interessant. Til en ræsonneringsstil hører remedierne til at afgøre, om
noget er sandt eller falsk. Ud fra en statistisk ræsonneringsstil kan man afgøre, om det er
sandt eller falsk, at der er en signifikant sammenhæng mellem at spise muslinger og at få
maveforgiftning i San Felipe del Mar. Står man udenfor ræsonneringsstilen og bedømmer den
fra et andet sted, dvs. fra en anden måde at skabe viden på, kan man ikke vurdere udsagnets
sandhed-eller-falskhed, men dets (f. eks. politiske) relevans for en given problemstilling. Man
kan afvise hele ræsonneringsstilen, eller man kan eventuelt afvise dens gyldighed på et givet
genstandsfelt, eller man kan acceptere den og diskutere i den.
En ræsonneringsstil afgør, hvilke spørgsmål der kan stilles inden for den. En statistisk
ræsonneringsstil kan besvare bestemte spørgsmål, feks. hvor mange af de syge indbyggere
i San Felipe del Mar, der også havde spist muslinger eller rejer. Om Juan og hans bror Pedro
spiste muslinger den 30. juli, fordi de var trætte af hummer, eller fordi de elsker muslinger,
eller fordi de fik tilbudt et gratis måltid muslingesuppe, er derimod ikke en mulig kandidat for
sandhed-eller-falskhed indenfor en statistisk ræsonneringsstil. Om man kan stille et positivt
spørgsmål er afhængigt af, om der er en ræsonneringsstil, der tillader én at stille netop det
spørgsmål. At stille spørgsmålet indebærer ikke automatisk, at man også stiller spørgsmål
til ræsonneringstilen – til måden, man stiller spørgsmål på og vilkårene for, hvad der er et
muligt svar.
Ræsonneringsstile er måder, hvorpå man i specifikke historiske og sociale sammenhænge
skaber viden. Viden er beskrivelser af verden, som vi tillægger sandhedsværdi. Videns
sandhed beror på vores accept af den ræsonneringsstil, der har skabt den. Vi antager, at et
udsagn er eller ikke er i overensstemmelse med den verden, vi sanser (eller ikke sanser, eller
kun sanser medieret af et apparat som eks. et elektronmikroskop eller et fjernsyn). Hacking
balancerer mellem de to poler i den klassiske realisme-nominalisme–diskussion: Er vore
kategorier og beskrivelser af verden i overensstemmelse med den 'virkelige' verden, som
kategoriseres og altså spejles i kategorierne, så målet for viden er en stadig mere perfekt
beskrivelse af verden? En sådan realistisk opfattelse af viden har som ideal og endemål
(uanset om det anerkendes eller ej, at endemålet er uopnåeligt) en fuldstændig beskrivelse
af universet (Hacking, 1991:111). Uanset, hvad der måtte være af grunde iøvrigt til at afvise
denne realisme, kan den afvises på det grundlag, at ideen om en fuldstændig beskrivelse er

23
Hacking bemærker, at kritikere af relativisme alt for ofte faktisk taler om subjektiv isme uden at
være klar over det (Hacking, 1985: 145).
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meningsløs. Den forudsætter for det første en verden, der kan fastholdes i den fuldstændige
beskrivelse; for det andet, at den fuldstændige beskrivelse beskrives (og beskrives...). Den
nominalistiske modpol vil det, at verden eksisterer i kraft af vores beskrivelser: At en hest kan
skelnes fra en zebra er et resultat af vores kategorisering af verden, ikke af en naturligt
forekommende kategorisering.
Hvordan kan man balancere mellem disse poler? Man kan flytte omdrejningspunktet fra
overensstemmelse (mellem ord og ting) til gøren.
Bits of copper may 'resemble' each other in being malleable and ductile, but
that is an evasive, Latinate and spectatororiented way of saying something
about their dispositional properties. Lumps of copper are easily shaped and
can be drawn into thin wires – which then conduct electricity. I emphasize
instead that what we can do with, and what can be done to us by, things of
a kind, is precisely why natural kinds originated and persist in our interests.
[...] Kinds are important to the agents and artisans who want to use things to
do things. (Hacking 1991: 113-4)
Hacking taler her om natural kinds, naturlige arter eller typer. Vi har for en stund bevæget os
over i en overvejelse, der vedrører en anden ræsonneringsstil, nemlig sortering af variation
ved sammenligning og taksonomi (jvf. note 22), dvs. det at opdele verden i forskellige typer:
mennesker og dyr, kødædere og planteædere, hovdyr og klovdyr. Men der er en helt
afgørende forskel mellem klassifikation af mennesker og dyr. Mens dyrene ikke kan opfatte
selve klassifikationen som en handling, er det anderledes med mennesker. De kan evaluere
andres klassifikationer af dem selv som rigtige eller forkerte, som nedværdigende eller
smigrende, som attraktive eller truende, som mål for styrke eller emne for politisk kamp. Dette
fokus på, hvad Hacking kalder dynamisk nominalisme, gør Hacking interessant for en
kulturanalyse. Mennesker kan i princippet levere feedback til klassifikationssystemet. Denne
feedback som udtryk for dynamisk nominalisme kalder Hacking looping. det er et vigtigt
begreb, som jeg skal anvende senere. Han siger, at looping ikke indebærer, at der er en
slags person, som i stadigt stigende grad bliver anerkendt som værende bureaukrat, student
eller hvad det måtte være for en kategori, der er under skabelse, men snarere, at en type
person opstår samtidig med, at typen selv opfindes. I nogle tilfælde opstår klassifikationer og
klasser altså samtidig, idet de i en dynamisk proces hjælper hinanden på vej. Denne proces
kalder Hacking making up people (Hacking, 1986). Vi har allerede set nogle eksempler på
den statistiske konstruktion af folk: (Syge) muslingespisere og (raske) sodavandsdrikkere i
San Felipe del Mar og skotske soldater med normal brystvidde. Denne proces har oftest at
gøre med opnåelse af kontrol: Vi, der definerer gruppen, har et ærinde. Vi vil dem noget, på
samme måde som når vi definerer kobber som forskelligt fra aluminium. Beskrivelse er første
skridt til gøren. Og hvordan skulle vi kunne gøre noget ved en gruppe af mennesker, hvis vi
ikke ved, hvem der er i gruppen?
Hvis målet er kontrol, er midlet statistik. Det er ikke tilfældigt, at statistik straks gik ind i den
politiske sfære og blev et instrument for staten. Men det er lige så karakteristisk, at
statistikkerne i så høj grad fokuserede, ikke på John Sinclairs kvantum af lykke, men på
afvigerne, der truede staten og den sociale og moralske orden: De kriminelle, selvmorderne,
de prostituerede, de syge. Der bliver ikke nødvendigvis flere eller færre mordere eller
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prostituerede af at tælle dem; men der skabes en klasse, hvis størrelse bliver et redskab for
politisk indgriben, som gør det vigtigt for mennesker enten at blive eller (oftere) ikke at blive
indregnet i kategorien. Præcis dette forhold, at der med statistikken sker en objektivering af
afvigere, for man definerer normalitet, er en afgørende brik i forståelsen af stigmatisering. Det
er nemlig i denne proces, der til sygdommens fysiske realiteter og de metaforiseringer, som
de giver anledning til, føjes et meta-lag, som i forbindelse med HIV/AIDS består af
risikogruppeterminologi.
Dette forhold er en del af den statistiske ræsonneringsstil og ikke blot en 'bivirkning' eller
ekstern følge. Enhver optælling forudsætter, at vi afgrænser, hvad vi vil tælle. Statistik
forudsætter kategorisering. Statistik om mennesker indebærer med nødvendighed making
up people, skabelse af grupper af mennesker. Med offentliggørelse af statistikker sætter man
den looping-processer i gang, således at offentliggørelse i sig selv kan ændre antallet af de
mennesker, som opregnes og klassificeres, fordi nogle vil ændre adfærd, så de opfylder
kriterierne for enten at blive eller ikke blive medregnet i gruppen.
Der er ikke grænser for, hvilke variabler statistikeren kan tage i anvendelse for at definere
grupper af mennesker. Den statistiske menneskegruppe forudsætter nemlig ikke, at der ud
fra en social eller kulturel forståelse af gruppen overhovedet er tale om en gruppe. Det er en
banal konstatering, men den har afgørende betydning, ikke mindst når vi flytter fokus fra
statistik til epidemiologi og til den epidemiologiske beskrivelse af AIDS-epidemien.

Den ep idemiologis ke ræs onnerings stil
Hvis klassifikation er styret af en vilje til gøren, er dynamisk nominalisme med dens loopingeffekter en del af den statistiske ræsonneringsstil (om mennesker) og dermed også af
epidemiologien. Dette dynamiske aspekt er imidlertid nemmest at se udefra – ikke sådan at
forstå, at statistikere skulle være afskåret fra at overveje effekten af deres statistik, men
denne overvejelse er ikke en integreret del af metoden eller af ræsonneringsstilen.
Statistikeren og epidemiologen har det fælles udgangspunkt i den statistiske logik, at alt (i
hvert fald – og tautologisk – alt, man kan beskæftige sig med som statistiker eller
epidemiolog) kan tælles. Optællingen må ske i overensstemmelse med en nærmere defineret
afgrænsning, uanset om det er mennesker, dyr eller ting – det vil sige uanset om objektet kan
levere feed-back til resultatet eller ej. Det er epidemiologiens styrke og dens svaghed. Men
epidemiologien er også forskellig fra anden statistik på nogle vigtige punkter.
I begyndelsen af dette kapitel citerede jeg Dunns og Janes’ introduktion til en bog om
epidemiologi og antropologi; jeg skal vende tilbage til den her, for den illustrerer lige så vel
som mangen klassisk indføring i epidemiologi kernen i den epidemiologiske qua statistiske
ræsonnereingsstil, der ikke er blevet ændret med de matematiske raffinementer. Dunn og
Janes beskriver epidemiologiens mål således:
It is the goal of epidemiology to identify and measure the relative importance
of factors within the causal web of disease or disorder. Because all diseases
are caused, at least in part, by the behaviour of individuals, groups, or
communities epidemiology must be a behavioural science. (Dunn og Janes,
1986: 3)
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De definerer epidemiologi som 'studiet af sygdoms (disease) og sygeligheds (disorder)
distribution og årsager (determinants) i menneskelige populationer (ibid.: 7).
The primary units of analysis are large population aggregates identified in
terms of geographic, administrative, or demographic boundaries. There is no
assumption in epidemiology that members of the groups under scrutiny are
related to each other, or see themselves related to each other, in any way
other than as defined by the epidemiologist (i.e being af member of a specific
ethnic, sex, age, or residential group). (ibid.: 7, min fremhævning)
Når Dunn og Janes nævner forholdet mellem statistisk gruppe og kulturel eller socialt
eksisterende gruppe (det sidste er grupper, hvor medlemmerne af gruppen opfatter sig selv
som tilhørende gruppen i en eller anden forstand), skyldes det, at deres introduktion i høj
grad henvender sig til antropologer, for hvem det ville være naturligt at forvente en sådan
sammenhæng. Der er grund til igen at fremhæve dette forhold: Epidemiologiens grupper er
arbitrære i forhold til den sociale og kulturelle virkelighed for ‘gruppens' medlemmer. Gruppen
defineres alene i kraft af, hvilke variable, epidemiologen vælger at undersøge. Derfor er det
i epidemiologisk forstand meningsfuldt at sige, at dette kapitel startede med at definere en
gruppe af maveforgiftede og en gruppe af ikke-maveforgiftede, en gruppe af muslingespisere
og en gruppe af ikke-muslingespisere, og en gruppe af sodavandsdrikkere og af ikkesodavandsdrikkere. Ud fra en antropologisk betragtning kan der muligvis (og muligvis ikke)
være tale om grupper: Man ved det ikke, før man har undersøgt det nærmere.
En tilsvarende forskel mellem epidemiologi og antropologi gælder i forhold til udvælgelsen
af de mennesker, der indgår i undersøgelsen:
Although some analytic designs in epidemiology require working with
relatively small groups of people – for example, restrospective case-control
designs – sample sizes are generally much larger than in the case of
anthropology and sample selection is based on demographic characteristics
and disease status rather than on social or cultural features of the subject
population. (ibid.: 743)
Men – og her begynder epidemiologiens problemer, når en antropolog kigger på dens
ræsonneringsstil – epidemiologisk forskning er karakteriseret ved følgende tre
forskningsspørgsmål (ibid.: 8).
1
2
3

Hvad er de sociale, adfærdsmæssige, demografiske og biologiske karakteristika for
personer, der udvikler en sygdom?
Hvad er forholdet mellem sygdom og geografiske, økologiske og sociale lokaliteter?
Hvad er forholdet mellem sygdomsudbrud og mistænkte risikofaktorer?

Disse spørgsmål modsvarer interessen for 1) personer, 2) sted, og 3) tid. Disse tre forhold
sammenfatter de typer af sammenfald, som epidemiologien interesserer sig for, og som
definerer den epidemiologiske kausalitet som en 'tallenes kausalitet' Her arbejder man med
sandsynligheder af typen ‘I San Felipe del Mar i dagene omkring d. 30. juli ved vi, at af 62
syge har 61 spist muslinger OG at af 43 raske har 38 ikke spist muslinger; det er derfor
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overvejende sandsynligt, at muslingerne har forårsaget sygdommen’. Denne
sandsynlighedskausalitet sammenholdes med, (for det fjerde) hvilken relevant viden man har
indenfor biomedicinske specialer: Man undersøger som resultat af muslingehypotesen
skaldyrene i bugten og finder i muslingerne giftstoffet saxitoxin, som vides at give de
symptomer, de syge har haft.
I mit simple muslingeeksempel kunne man etablere en monokausal forklaring: Epidemien er
opstået, fordi mange er blevet syge af at spise giftige muslinger. Men det er sjældent
tilfældet, at der kan etableres en så klar kausal sammenhæng. Ofte er tallene sværere at
tolke, og ofte vil der være flere uafhængige variable, som spiller sammen. Man kunne tænke
sig, at årsagen til sygdommen i San Felipe del Mar i stedet var opstået i
forarbejdningsprocessen af skaldyr, og at forskellige typer af skaldyr i denne proces var
blevet inficeret med en bakterie, hvis overlevelse frem til det tidspunkt, skaldyrene blev spist,
var afhængigt af tilberedningen; man kunne hypotetisk videre forestille sig, at den
resulterende sygdom ville blive værre, hvis man både havde spist muslinger, rejer og
hummer, men at meget få var blevet syge ved kun at spise en af delene, og at kun bestemte
retter, tilberedt på en bestemt måde, resulterede i sygdom. I så fald ville der være tale om en
multikausal sammenhæng mellem sygdomsagent og sygdomsudbrud, som ligner
årsagssammenhængen ved salmonellaforgiftning. Epidemiologien tager dette sidste
udgangspunkt: At det er mere sandsynligt, at sygdom er multikausalt end monokausalt
forårsaget. Derfor snakker Dunn og Janes også allerede i deres beskrivelse af
epidemiologiens mål om at 'identificere og måle den relative vigtighed af faktorer i
sygdommens kausale net', det vil sige at give mål for sandsynligheden af, at faktor a, b, eller
c i forskellige sammenfald i en given gruppe på et givet tidspunkt og sted er årsag til en given
sygdom.
Men man aner et indre modsætningsforhold mellem på den ene side at have en metode, som
tager et statistisk defineret udgangspunkt i den forstand, at alle variable, epidemiologen
finder det relevant at undersøge for, kan definere gruppen, uanset om der er tale om en
sociokulturelt eksisterende gruppe, samtidigt med at beskrivelsen af personernes sociale,
adfærdsmæssige, og/eller demografiske habitus i forhold til sygdom er undersøgelsens mål.
Dette modsætningsforhold er ikke nødvendigvis et problem. Det kommer blandt andet an på,
hvorledes looping-effekterne kommer til udtryk. Modsætningsforholdet kan nemlig først
artikulere sig i mødet mellem på den ene side den epidemiologiske definition af en gruppe
og på den anden side den sociokulturelle gruppe, der defineres. Det indebærer, at jo mindre
en epidemiologisk defineret gruppe modsvarer en sociokulturelt eksisterende gruppe, desto
mindre velartikuleret bliver modsætningsforholdet. Det er interessant, fordi epidemiologien
foruden at identificere sygdomsårsager og måle deres relative betydning jo er et middel til
sygdomskontrol, hvis midler og mål defineres politisk. Derfor er det ikke ligegyldigt, i hvilket
omfang epidemiologiens variable er sociokulturelt meningsfulde for de mennesker, der måles
og beskrives. De politiske beslutninger (og politik kan her forstås i bred forstand som
institutionelt forankret handling overfor og behandling af gruppen) kan vække genklang eller
modstand i den gruppe, der er på tale; de kan være udformet som kontrolforantaltninger af
gruppens individer eller som støtte til dem; og de kan komme til at virke mod hensigten.
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Risikogruppen som udgangspunkt for AIDS-epidemien
Det er ingen overdrivelse, at risikogruppebegrebet har spillet en stor rolle i AIDS-epidemien,
både i forhold til behandling, forebyggelse og – især – samfundsmæssige reaktioner på
epidemien. For at forstå, hvorfor dette fokus blev etableret, er det nyttigt at rekapitulere
epidemiens tidlige historie. Videnskabshistorikeren Mirko Grmek (1990) er en af bidragyderne
til forståelsen af denne historie.
Ifølge Grmek var bøsser i Los Angeles på sin vis i fokus, allerede inden de begyndte at vise
tegn på, hvad der senere skulle blive til AIDS. Joel Weisman, 'en læge kendt for sin sympati
for homoseksuelle' (Grmek, 1990: 3) bemærkede i slutningen af 1979, at en del unge mænd
fra bøssemiljøet begyndte at komme til ham med symptomer som voldsomme feberanfald,
vægttab og hævede lymfekirtler – symptomer, som måske kunne skyldes cytomegalovirus
(CMV), en virus, der kunne være farlig for mennesker med et dårligt fungerende
immunsystem, men som ikke syntes at være farlig for voksne i almindelighed, der normalt
kom sig uden behandling (man havde iøvrigt heller ingen behandling).24 Men Weismans
patienter led også af diarré og af svamp i munden og i endetarmen. Symptomerne tydede på,
at immunsystemet var svækket. En af patienterne, som også havde åndedrætsproblemer,
blev indlagt i februar 1981 på University of California and Los Angeles' hospitals
immunologiske afdeling, hvor lægen Michael Gottlieb kom i tanker om et lignende tilfælde få
måneder før. Hans immunsystem havde været stærkt svækket, og gruppen af T4-hjælperceller var stort set forsvundet. Joel Weismans patient udviste det samme billede. Begge
patienter havde ligeledes en særlig form for lungebetændelse, pneumocystis carinii
pneumoni (PCP).25 Og, i fokus fra starten, begge var bøsser. Gottlieb kontaktede Wayne
Shandera, læge i Los Angeles County Department of Public Health, som fandt lignende
tilfælde frem. I maj 1981 havde de fundet fem tilfælde.
Hvis patienternes immun-sammenbrud skyldtes CMV, var det uforklarligt, hvorfor det så kun
var sket i fem tilfælde. Lægerne kunne ikke finde årsagen, men kontaktede CDC, the Centers
for Disease Control, som i juni 1981 i den ugentlige epidemiologiske oversigt, Morbidity and
Mortality Weekly Report (MMWR), beskrev de fem tilfælde, som havde tre ting til fælles: De
var unge, de var bøsser, og de havde PCP. CDC fastholdt, at CMV var en mulig, måske en
sandsynlig, medvirkende årsag til sygdommen, men at det også var påfaldende, at der var
tale om 5 bøsser:
The homosexuality of all the patients was noted and even emphasized. This
fact suggested ‘an association between some aspects of homosexual

24 CMV er et vir us, som de fleste danskere er smittet med, men som alm indeligvis ikke giv er gener.
Hvis imm unforsvaret er svækket, k an CMV imi dlert id give betændelse i bl.a. nethinde, tyktarm, lunger,
lever og binyrer. (Sundhedsstyrelsen, 1994a)
25
PCP har siden i bl.a. Danmark vist sig at være en af de hyppigste af de såkaldt opportunistiske
infektioner i forbindelse med HIV (Lundgren et af, 1991), men udbredelsen er ikke univ ersel. Således
er PCP ikke almindeligt forekommende blandt HIV-smittede i Østafrika (Grmek, 1990). Sygdommen
skyldes en parasit, som mange smit tes med som børn, men som deref ter indkapsles og siden kun giver
sygdom i forbindelse med et stærkt svækket immunsystem (Sundhedsstyrelsen, 1994a).
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lifestyle or disease acquired through sexual contacts and Pneumocystis
pneumonia in this population.’ (Grmek, 1990:5)
Efter CDCs beskrivelse blev man i New York opmærksom på lignende tilfælde. De havde
hidtil undgået opmærksomhed, fordi de var spredt på flere forskellige hospitaler og derfor
ikke havde fremstået som mere end enkelttilfælde. I New York blev et symptom yderligere
føjet til listen: Kaposis sarkom, en forholdsvis sjælden type hudkræft, som oftest ramte ældre
mænd af centralafrikansk, øst- eller sydeuropæisk oprindelse. I New York var patienterne
med Kaposis sarkom imidlertid unge, hvide og bøsser. Under New Yorker-lægen Alvin
Friedman-Kleins ledelse blev der etableret en 'Kaposi Sarcoma and Opportunistic Infections
(KSOI) Task Force', som i juli 1981 gav anledning til den anden rapport i MMWR under titlen
'Kaposi's sarcoma and Pneumocystic pneumonia among homosexual men' – New York og
Californien' (ibid.: 7). Rapporten opfordrede til, at læger var særligt opmærksomme overfor
symptomer blandt homoseksuelle mænd. Samtidigt blev epidemien for første gang beskrevet
som en sjælden kræftform blandt homoseksuelle i pressen, i New York Times d. 3.7.1981.
Her blev Friedman-Klein nu citeret for kendskab til 41 tilfælde, heriblandt to danskere, hvoraf
den ene havde besøgt New York. Disse to danskere var vigtige.
At that moment [dvs. sommeren 1981], and for several months thereafter,
they were the only cases identified outside the United States.
The first of these European patients died in September 1980 at the
Copenhagen Rigshospitalet after suffering from interstitial pneumonia and
progressive deterioration. He was a thirty-seven-year-old agricultural
engineer without any striking antecedent pathology. Jan Gerstoft and his
colleagues had recognized this man's Pneumocystis pneumonia and a failure
of the immune system, for which they had found no explanation. But this was
happening in Copenhagen, the most tolerant city in Europe when it came to
matters sexual. The patient's homosexual lifestyle had escaped his
physicians attention. (ibid.: 21)
Danskernes homosexualitet ville næppe på dette tidspunkt have undgået de amerikanske
læger, og deres resultater skærpede opmærksomheden på den seksuelle orientering på
Rigshospitalet:
At the end of June 1981 they became retrospectively interested in his sexual
habits, however, since the clinical characteristics of the case matched those
of the gay Americans. They then learned that the dead Dane had in fact had
direct contact with the latter, especially in 1977, during a New York stopover.
They all recalled how he had mentioned a strange disease of one of his
partners. (ibid.: 21-2)
Mod slutningen af 1981 havde WHO registreret i alt 36 tilfælde i Europa, som svarede til den
amerikanske bestemmelse af den nye sygdom som begrænset til homoseksuelle mænd (ibid.:
23)
CDC var hurtigt fremme med livsstilshypotesen. I det hele taget havde CDC handlet hurtigt.
Denne handlekraftighed – og dens fokus – skyldtes et sammenfald af begivenheder. Dels
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havde CDC et blakket ry efter en skandale i midten af halvfjerdserne, hvor man iværksatte
en massevaccine mod svineinfluenza, en særligt ondartet influenza, der i sameksistens med
bakterier slog tusindvis af amerikanske svin ihjel, hvorfra den antageligt spredte sig til
mennesker, som fik lungebetændelse (Nikiforuk, 1991). CDCs massevaccine, der havde
stærkt begrænset positiv effekt, påførte mere end 500 mennesker Guil lai n-Barrés syndrom,
en alvorlig nervelidelse (Grmek, 1990: 14-5). I forbindelse med tidligere udbrud af sygdom
af ukendt oprindelse i midten af halvfjerserne (legionærsyge) var man endvidere blevet
kritiseret for at have haft et for snævert, biomedicinsk fokus og for lidt opmærksomhed om
medvirkende faktorer (Grmek, 1990: 15; Oppenheimer, 1992: 54). Yderligere havde CDC
netop gennemført en anden undersøgelse af risikofaktorer i forbindelse med hepatitis B
blandt bøsser. Den havde skabt en begyndende opmærksomhed om seksualitet og livsstil
i bøssemiljøet, som man byggede videre på (Oppenheimer, 1992: 53). Det ville være forkert
at sige, at det forhold, at sygdommen opfattedes som en bøssesygdom, førte til negligering
hos CDC. Blandt bøsser førte CDCs rapporter derimod indledningsvis til afvisning og
opfattedes som et anslag mod bøssernes kamp for ligestilling. Denne holdning ændredes
hurtigt til et krav til myndighederne om handling. De politiske tiltag, som fulgte (og især ikke
fulgte) i USA, skal jeg ikke gennemgå her, selvom de i høj grad var præget af den indledende
beskrivelse af AIDS først som en bøssesygdom, derefter som knyttet til marginaliserede
gruppers livsstil. Men jeg vil opholde mig lidt ved et spørgsmål om denne beskrivelses
betydning for forståelsen af sygdommen.
Der florerede på dette tidspunkt mange hypoteser om mulige sammenhænge. Der måtte i
bøssemiljøet gøre sig en særlig livsstil gældende, som, evt. sammen med CMV-virus, førte
til et sammenbrud af immunsystemet. Ud fra en epidemiologisk ræsonneringsstil galdt det om
at finde de adfærdsmæssige variable, som var særlige for de bøsser, der blev syge. En af
de første variable, der tiltrak sig epidemiologisk opmærksomhed, var brug af narkotika. Henry
Masur, læge i New York, publicerede i 1981 materiale om 11 tilfælde, alle unge mænd. Heraf
var seks homoseksuelle og syv var stofmisbrugere (to var begge dele) (Masur et al., 1981).
Gruppen af stofmisbrug inkluderede heroin (4), metadon (1), alkohol (1) og alkohol + kokain
(1). Ved at definere alkohol(mis)brug som stofmisbrug kunne man erklære, at alle 11 var
enten stofmisbrugere eller homoseksuelle (eller begge dele). Dermed blev stofmisbrug som
sådan en afgørende faktor, ikke arten eller måden. Men hvis der, i overensstemmelse med
epidemiologiens multikausale fokus, både lå en sygdomsagent (CMV) og brug af
euforiserende stoffer til grund for sygdomsudbruddene, hvilke stoffer brugte da amerikanske
bøsser? Svaret fandt man ikke i illegal narkotika men i Poppers – dampe fra amyl- eller
butylnitrit, som udvider blodårerne og angiveligt skulle forbedre orgasmen. Men dette var ikke
Felicidads muslinger. Skønt man i CDCs laboratorier holdt mus høje på poppers i månedsvis,
resulterede det hverken i AIDS eller i svækkelse af immunforsvaret (Treichler, 1991: 46), kun
i svimmelhed for musene. Man kunne ikke fremskaffe noget biokemisk belæg for, at poppers
skulle kunne være årsag til epidemien. Fokus på bøssernes livsstil blev imidlertid ikke opgivet
af den grund. Hvis det ikke var poppers, var det måske kortisoncreme, som amerikanske
bøsser brugte i stort omfang til hæmorroider og hudproblemer? Friedman-Klein lancerede
en idé om immunologisk overbelastning blandt bøsser, en idé, som rummede rig mulighed
for forestillingsdannelse, hvad angik adfærden i bøssernes sære subkultur, men som til
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gengæld savnede belæg indenfor sin egen positivistiske vidensramme (Grmek, 1990: 16).26
Et forsøg på en forklaring, der kunne passe til teorien, gjaldt sæd, som, når det havnede i
endetarmen, kunne fungere som en ‘naturlig' immunundertrykker.
På grund af det epidemiologiske fokus på bøsser indgik homoseksualitet fra starten som en
essentielt diagnostisk kriterium (Grmek, 1990: 23). Der var, som Grmek bemærker, derfor tale
om en cirkelslutning, når de 36 europæiske tilfælde bekræftede den amerikanske antagelse,
at sygdommen var begrænset til homoseksuelle mænd. Hvis fokus havde været på
symptomer snarere end på køn og seksuel præference, ville man tidligt have kunnet
inkludere den danske læge, Grethe Rask, der hjemvendt fra Zaïre døde af PCP den 12.
december 1977, 47 år gammel (Shilts, 1988). Grethe Rask var ven med Ib Bygbjerg, som
havde fulgt hendes sygdomsforløb på tæt hold. Han var også, fem år senere, med til at
behandle de første danske AIDS-patienter. Ifølge Shilts (1988:116-7) drog Bygbjerg
parallellen mellem de danske bøssers sygdomme og den sygdom, som Rask døde af: PCP.
Bygbjerg approached his department chairman for authorization to publish
a medical journal story about Grethe's death; maybe it was the piece to a
larger puzzle that would help someone else see the full picture. For all they
knew, it may have been in her body that some deadly new virus made its
European debut.
Bygbjerg's superiors laughed off the eager young scientist's impulse
to publish. You see tropical disease everywhere; you see Africa everywhere,
they told him. Besides, they added, how could a disease of homosexual men
with all those hundreds of sexual partners possibly be related to anything
Grethe Rask might have? After all, as one friend pointed out later, the
respected Dr. Rask was a lesbian who had never made any secret of her
sexual orientation. (Shilts, 1988: 117).27
Hvis man – i kraft af den epidemiologisk funderede beskrivelse af sygdommen – ‘ved', hvor
sygdommen kan optræde, og kun kan optræde, så ser man den kun der. Der er mange andre
eksempler end Grethe Rasks; ovenfor nævnte jeg Masurs 11 tilfælde, hvoraf kun de seks var
homoseksuelle. Men det forekom CDC mere sandsynligt, at de resterende løj om deres
seksualitet, end at hypotesen var forkert (Shilts, 1988: 83), også selvom man kendte til
kvindelige tilfælde af sygdommen allerede i 1981 (Grmek, 1990:10). Oppenheimer (1992: 567) nævner en anden af de helt tidlige undersøgelser, ledet af James Goedert fra the National

26 Det forhindrer ikke, at ideen om imm unologisk overload l ever v idere bl.a. som argum ent imod HIV
som monokausal årsag til AIDS. En særligt skinger eksponent er Nikiforuk (1993), der opf atter AIDS som
en naturlig konsekvens af bø ssernes (kulturelt bestemte) ekstreme prom iskuitet, som f or ham
underminerer opfatt elsen af de unge mænd, der indledni ngsvis blev syge, som 'hidtil sunde og raske'.
Mens det er vigtigt at understrege, at der er en lang række forhold, som kan svække immunsystemet,
heriblandt dårlig ernæring og andre inf ektioner i Afri ka, narkomaners stofmi sbrug, og hyppige eller
ubehandlede infektioner, også som f ølge af mange sexpartnere, sv ækker Nikiforuk denne pointe med
sine unuancerede og fordomsfulde karakteristikker af AIDS-epidemiens 'risikogrupper'.
27 Bygbjerg publicerede fakti sk historien, men fø rst i 1983. Til gengæld v ar historien stadig på det
tidspunkt vigti g nok til at blive publiceret i det indflydelsesrige og prestigefyldte medicinske tidsskrift, the
Lancet.
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Institutes of Health. Studiet havde til formål at undersøge forholdet mellem Kaposis Sarkom
og amyl nitrit (poppers).
Goedert attempted to assess the new disorder (the outcome) by collecting
clinical, virological, and immunological information on two [!] male
homosexuals with KS [Kaposis Sarkom] and fifteen healthy homosexual
volunteers. The researchers hypothesized that CMV hyperinfection and/or
chronic use of amyl nitrite might be causal variables. In presenting their
results and assessing the implications, the investigators suggested that amyl
nitrite inhalation may predispose homosexual men to immune deficiency.
(Oppenheimer, 1992. 57)
Også ud fra en statistisk ræsonneringsstil havde dette studie alvorlige problemer. Som
Oppenheimer nævner, var det på grund af det lave antal personer i 'kohorten' (gruppen af
personer, der undersøges) ikke muligt at finde statistisk signifikans. Studiet checkede heller
ikke for effekten af andre faktorer, såsom tidligere infektionssygdomme, der kunne sløre
eventuelle sammenhænge. Alligevel fik studiet effekt for opretholdelsen af livsstilshypotesen:
Notwithstanding its defects, this study was cited by others as evidence for
the plausibility of amyl nitrite as a causal variable, a tribute, in part, to the
power of the life-style hypothesis. (ibid.: 57)
Livsstilshypotesen kom til at vende begge veje: Den definerede både, hvem man undersøgte,
og hvad man undersøgte for, og resultaterne bekræftede følgelig hypotesen. Som Schiller
et al. (1994) har bemærket, indebar det meget beskedne analysemateriale, at man skabte
kategorien ‘bøsser i USA’ ud fra nogle få bøssers levevis i San Francisco og New York og
overså data, som kunne anfægte denne fremgangsmåde:
Gay men were often referred to as constituting a ‘subculture’ with ‘distinct
differences’.
In point if fact, there was evidence from the beginning of the epidemic that
there was great variation in gay culture [sic] and that many men who
engaged in homosexual activities did not participate in the type of activities
being ascribed to gay culture. Indeed, some men who have sex with men do
not even see themselves as ‘gay’. [...] Outside the centers of the public gay
community in particular there is diversity of sexual practices and mating [sic]
patterns. There is som evidence even in San Francisco that behaviour of a
substantial proportion of gay men differs from the highly publicized gay life
style, and in many cases did so even before the substantiated changes that
followed the epidemic. (Schiller et al., 1994: 1339)
Forestillingen om bøssernes særlige subkultur passede tilsyneladende så godt til
sygdommens præference, at livsstilshypotesens sejlivethed i flere år trodsede det stigende
antal syge, der ikke var homoseksuelle. Det er ironisk, at interessen for bøssers livsstil som
nævnt ovenfor til dels udsprang af en undersøgelse af hepatitis B: Det var først, da CDC
forlod livsstilshypotesen og anvendte hepatitis B som et mønster for, hvordan den ukendte
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sygdom smittede, man begyndte at gøre fremskridt. En artikel i Journal of the American
Medical Assoociation (JAMA) i september 1982 ekspliciterede problemet:
...if lifestyle is the key, the question still remains: Why has AIDS also
occurred in heterosexual men (84 cases so far), women (32 cases so far),
mostly heterosexual Haitians, and hemophiliacs? (Catherine Macek:
Acquired Immunodeficiency Syndrome Cause(s) Still Elusive. JAMA
248(1982): 1426; cit. i Oppenheimer 1992: 59)
Det første skridt væk fra livsstilshypotesen blev måske allerede taget samme måned med
ændringen af sygdommens navn fra GRID (Gay-Related Immune Deficiency) til AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome).28 Men det var først i MMWR den 4. marts 1983,
CDC tog konsekvensen af de epidemiologiske data. På det tidspunkt havde man lokaliseret
fire grupper af AIDS-syge: homoseksuelle mænd med mange sex-partnere, stiknarkomaner,
haitianere, der var immigreret til USA indenfor de senere år, og blødere. Yderligere havde
man noteret sig, at sygdommen fandtes blandt kvindelige sexualpartnere til biseksuelle
mænd og mandlige stiknarkomaner samt deres børn. (Oppenheimer, 1992: 60). Oppenheimer
citerer marts-nummeret 1983 af MMWR:
The distribution of AIDS cases parallels that of hepatitis B virus infection
which is transmitted sexually and parenterally. Blood products or blood
appear responsible for AIDS among hemophilia patients who require clotting
factor replacement. The likelihood of blood transmission is supported by the
occurence of AIDS among IV drug users. Many drug abusers share
contaminated needles, exposing themselves to blood-borne agents, such as
hepatitis B virus. (MMWR, 4.3.83, citeret i Oppenheimer 1992: 61)
Hvis virus-teorien var rigtig, kunne ‘livsstil' kun være indirekte medvirkende til
smitteoverførsel. Med den nye teori havde epidemiologerne imidlertid åbnet mulighed for
sundhedspolitiske tiltag: Man kunne anbefale de samme forholdsregler som ved hepatitis B.
Public Health Service i USA anbefalede, at man undgik seksuel omgang med mennesker,
man mistænkte for at være eller for at kunne være AIDS-syge. Medlemmer af risikogrupperne
blev samtidigt bedt om at undlade at fungere som bloddonorer. I samme rapport definerede
CDC nemlig for første gang – og som en konsekvens af hepatitis B teorien –
højrisikogrupperne:
High-risk groups were those whose members were at a greater risk of
infection and of infecting others, carrying a microbe that was capable of
spreading through sexual and blood-borne traffic. The MMW R underscored
that “each group contains many persons who probably have little risk of
acquiring AIDS.” Nonetheless, no calibration of degree of risk was
introduced, so that no distinction could be drawn. Since no microbe had
been isolated, risk designation was, in effect, regarded – even among
scientists, not to speak of the news media and among the general public –

28 R. O. Brennan og D. T. Durack hav de i the Lancet nr. 2 1981 foreslået det ikke mindre suggestive
navn til sygdommen: Gay Compromise Syndrome (jv f Grmek, 1990:10).
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as synonymous with carrier state. (Oppenheimer, 1992: 61)
Jeg tror ikke, en yderligere modifikation af hver gruppe ville have ændret noget – dertil er
‘risikogruppe’ for effektiv en metafor. Om det var alle bøsser eller kun nogle, alle narkomaner
eller kun nogle, alle haitianere eller kun nogle, var inderligt ligegyldigt i forhold til stemplingen
af grupperne som værende bærere af, som Oppenheimer også selv siger, sygdomsbefængt
(og smitsomt) blod og sæd (ibid.: 62). CDC opdagede, da rapporten var sendt på gaden,
hurtigt dens konsekvenser. Et par måneder efter udsendte man en forklaring af
risikogruppebegrebet. Her hed det, at klassifikation af mennesker er en nødvendig del af
(intrinsic to) epidemiologien, men at det ikke betød, at medlemmer af højrisikogrupperne
kunne smitte ved almindelig social kontakt, hvorfor der ikke var grundlag for social eller
økonomisk diskrimination (ibid.: 61-2).
The apology of the CDC missed the point. Grouping individuals may be
traditional in epidemiology, both as a means of intervention and as an
analytic prerequisite. The political or social consequences of such grouping
are rarely examined. In this instance, even if the fear of casual transmission
could be eradicated, the groups identified would still be seen as bearing a
strong negative relationship to the life-sustaining blood supply. They were
created, qua groups, to signify their potential status as carriers of tainted
blood and as contaminators. Moreover, the analogy with highly contagious
hepatitis B reinforced the association of casual transmission, particularly for
health care providers, because hepatitis B is a disease in which a virus is
transmitted through close personal contact, through all secretions, and
through wounds and lacerations. (ibid.: 62)
Det er ikke hepatitis B analogien i sig selv, der er problemer. Skønt det er muligt,
Oppenheimer har ret i, at hepatitis B er mere smitsomt end HIV, var det en ganske præcis
analogi. Problemer var snarere, at den forstærkede effekten af risikogruppeterminologien.
Kombinationen af epidemiologisk definerede risikogrupper og sensationspræget
mediedækning førte til angstprægede eller paniske reaktioner hos sundhedspersonale og i
den almindelige befolkning overfor grupper, som man i forvejen ikke ønskede det bedste.
Hvad der derimod kunne have modificeret den stereotype beskrivelse af risikogrupperne og
deres formodede promiskuitet, kunne – afhængigt selvfølgelig af resultaterne – være en
bredere undersøgelse af seksualadfærd.
Of course, one needs to analyze frequency as well as the presence of a
history of a given sexual behaviour, such as anal intercourse among
heterosexuals, to assess its epidemiological significance. It is just this kind
of information that was the objective of national surveys of sexual practices
whose funding was canceled by federal authorities in the United States on
the rationale that such questions are intrusive and such information
unnecessary. Such data might be regarded by administration officials as
problematic in that they might show continuities between sexual behaviour
of the ‘mainstram’ and that of ‘deviant’ subgroups. (Schiller et al., 1994:
1339)
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Det er et godt eksempel på, at kategoriseringen af en gruppe som afvigere gør det legitimt
at underkaste dem særlige undersøgelser, som man ikke vil iværksætte overfor befolkningen
i øvrigt. Hvis et sådant generelt studie af seksualadfærd uafhængigt af et foruddefineret
tilhørsforhold til en ririkogruppe ydermere viste sig ikke at bekræfte sammenkædningen af
promiskuitet og analsex med risikogrupperne, ville HIV/AIDS ikke længere på samme måde
kunne defineres som et afviger- og minoritetsproblem.
Der gik godt et år, før Robert C. Gallo i USA og Luc Montaigner i Frankrig i maj 1984
bekræftede den epidemiologiske bestemmelse af sygdommen som smittebåren ved på
samme tid at annoncere fundet af den retrovirus, de begge skulle gøre krav på at navngive
men senere acceptere at kalde HIV. Hermed åbnede de vejen for udviklingen af HIV-testen.
Selvom HIV-testen kom til at bekræfte det epidemiologiske arbejde i den forstand, at der viste
sig en overhyppighed af HIV-smittede blandt eksempelvis bøsser og stiknarkomaner, betød
det også, at vidensproduktionen om AIDS rykkede fra epidemiologerne i CDC til
biomedicinerne i NCI, the National Cancer Institute, hvor Robert Gallo arbejdede. Fra at have
været den primære drivkraft i definitionen af AIDS blev epidemiologien sekundær. Det
epidemiologiske job blev omdefineret fra opgaven at finde ud af, hvad det overhovedet var
for en sygdom, til opgaven at undersøge risikogruppernes adfærd med henblik på bedre at
kunne beskrive og forebygge spredning af den aktive sygdomsagent, HIV. I en vis (logisk)
forstand har det, som Oppenheimer (ibid.) siger, ført til en relativ svækkelse af
epidemiologiens rolle i definitionen af sygdommen, fordi andre biomedicinske videnskaber
er kommet på banen. Selvom det uden tvivl har betydet en reallokering af forskningsmidler,
er epidemiologiens reelle betydning imidlertid ikke forsvundet, ligesom opdagelsen af virus
heller ikke har elimineret risikogruppebegrebet. Der er snarere tale om, at HIV som
sygdomsagent er blevet den kendte variabel, imod hvilken vi kan vurdere risikogruppernes
anderledeshed, forstået som deres særlige risikogruppeadfærd.29 Paradoksalt nok førte
lokaliseringen af HIV ikke til mindre risikogruppefokus, selvom smittevejene nu var kendt, og
selvom viden om risikogrupper dermed er ligegyldig for den enkelte, der vil undgå smitte.

Risikokultur og risikorace
Jeg sagde ovenfor, at der blandt bøsser blev reageret med mistro og afvisning på CDC’s
tidlige oplysninger om en særlig sygdom blandt homoseksuelle mænd. Som vi så, blev
kredsen af risikogrupper udvidet i 1983 til at omfatte blødere, stiknarkomaner og haitianere.30
Der gik to år, før CDC indså det absurde i deres risikodefinition og fjernede haitianere fra
listen igen – de var den eneste gruppe, hvis risikostatus var på grundlag af race snarere end
defineret i forhold til antagelser om risikoadfærd og således ikke engang opfy1dte de
problematiske kriterier, der gjaldt for de andre grupper. Haitianerne blev strøget af listen
samtidigt med, at WHOs og verdens AIDS-opmærksomhed rettedes mod Afrika. I maj 1986

29
Herved bliv er de særlige ‘risikoadfærdsgrupper’ (Halkier-Sørensen et al., 1988), en betegnelse,
som på forbilledl ig vis il lustrerer det manglende blik for gruppens sociale dimension (ell er mangel på
samme) ud fra logikken: Vi kan godt tale om risikoadf ærd i stedet for risikogrupper f or så er
risikogrupperne blot dem m ed risikoadfærd!
30
For en detaljeret analyse af A IDS på Haiti i ly set af forholdet mellem USA og Haiti, se Farmer
(1992).

side 136

6: Beskrivelse og handli ng

havde WHO registreret 31 AIDS-tilfælde i Afrika. I februar 1987 var tallet steget til 2.627
(Barnett og Blaikie, 1992:1). Figur 8 giver en oversigt over indberettede AIDS-tilfælde i
perioden frem til 1994.31 Det fremgår, at uanset hvordan sygdommen rent faktisk har spredt
sig, og uanset hvor mange lande i de forskellige regioner, der har undladt at indberette eller
ikke haft mulighed for at konstatere sygdommen, så var Afrika det første kontinent efter USA
og Europa, som kunne tiltrække sig opmærksomhed; AIDS-epidemien i Afrika var år forud for
epidemierne i Asien og Oceanien, og dens kurve var langt stejlere end nogen andre steder.
Der var tale om en drastisk udvikling af indberetningerne, som især i begyndelsen var
koncentreret i relativt få lande i Øst- og Centralafrika. Men det, der fra starten var i fokus i
den afrikanske AIDS-epidemi, var det anderledes smittemønster: Der var hverken tale om
homoseksuelle eller stiknarkomaner, men om 'almindelige' afrikanere: Det var en

Figur 8: AIDS-epidemiens udvikling fordelt på verdensdele (WHO 96)
heteroseksuel epidemi.

Man kunne måske have forventet, at det forhold, at der var tale om en heteroseksuel epidemi
i de ramte samfunds 'normale' befolkningsgruppe, ville betyde, at man – klog af skade – ville

31
Bemærk, at der er tale om AIDS-tilf ælde. Antallet af HIV-smittede er langt større og skønnes af
WHO i 1995 globalt til m inimum 18 milli oner voksne.
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anlægge et andet syn på denne epidemi, end man havde gjort i de tidlige firseres USA. Det
var ikke tilfældet. Ligesom man havde defineret epidemien blandt amerikanske bøsser i
subkulturelle termer som forbundet med en særlig livsstil, blev også den afrikanske epidemi
hurtigt defineret i kulturelle termer.
Ligesom man forud for AIDS-epidemien havde gennemført en undersøgelse af hepatitis B
blandt nordamerikanske bøsser, havde man i Afrika studier af udbredelsen af gonorré og
syfilis som matrix og udgangspunkt. Vaughan (1992) har beskrevet, hvorledes fortolkninger
af syfilis-epidemien i Baganda (Uganda) i begyndelsen af dette århundrede blev fortolket af
læger, lokalt aristokrati og missionærer: Mens læger som F. J. Lambkin så epidemien som
et resultat af kolonialismen, som havde forstyrret den sociokulturelle orden med
værdisammenbrud til følge, mente missionærerne, at forklaringen måtte findes i afrikanernes
syndefulde natur, og sammenhængen mellem synd og sygdom blev et centralt punkt i
missionsideologien. I den første position var missionærerne en medvirkende årsag til
epidemien, i den anden repræsenterede de løsningen på problemet. Uanset position i denne
diskussion var man imidlertid enige om, at især kvindelig promiskuitet var det umiddelbare
problem, der skulle tøjles ved at stramme den mandlige kontrol over kvinder og kvinders
seksualitet. Den medbragte definition af syfilis som en seksuelt overførbar og derfor potentielt
moralsk forkastelig sygdom, viste sig imidlertid senere at være forkert Den form for syfilis, der
havde eksisteret i Baganda, viste sig overvejende at være en form, der ikke smitter seksuelt
(ibid.: 301). Den seksuelt overførbare smitte var antageligt i høj grad bragt med
koloniembedsmænd og misssionærer, hvis interesse for afrikanske kvinders seksualliv
næppe har begrænset sig til bekymring over deres helbredstilstand. Men, siger Vaughan,
grunden til en vedholdende interesse for afrikansk seksualliv var lagt.
What interests me in this history is the way in which the sexuality of African
peoples became so much a focus for European concern, and came to
represent the problems of maintaining social order in a rapidly changing
society. The development of this discourse on African sexuality took place
in dialogue with African male elites in the practice of colonial rule. It was not
simply 'produced' by the panic over sexually transmitted diseases, for there
were many other strong influences (including colonial psychological studies
and anthropology), but at times it found a ready focus in what appeared to
be the indisputable facts of a medical problem. (Vaughan, 1992: 300)
Hvad der (også) interesserer mig her er, at såvel AIDS som syfilis var sygdomme, der var
defineret som hovedsageligt (sub)kulturelle problemer, hvilket gav anledning til en mindre
kritisk omgang med medicinske 'facts'. Sammenhængen mellem kolonialistisk historie og
(forkerte) sygdomsdefinitioner i forbindelse med syfilis-epidemien kan måske have været med
til at forstærke de reaktioner af fornægtelse og modanklager, som opstod i flere afrikanske
lande i midten af firserne i forbindelse med AIDS-epidemien som følge af den vestlige
definition af 'deres' problem – et vigtigt eksempel på looping-effekter i en AIDS-epidemisk
kontekst:
Western ignorance about the regional variability of HIV infection within the
vast continent of Africa, alongside stereotypes of African promiscuity, led to
hasty suggestions in Britain that still greater immigration and travel control
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over black Africans were needed. By way of contrast, few have suggested
the need for stricter immigration control over white (and often rich) US
citizens from areas where the incidence of HIV infection is high. This kind of
reaction led some African states initially to deny that such a problem existed
at all. Only careful diplomacy by WHO and the good sense of African
politicians as President Kaunda, who spoke movingly of the death of his own
son, saved the situation. (Frankenberg, 1989: 27)
AIDS i Afrika indskriver sig ikke blot i samfunds herskende holdninger til seksualitet, blod,
smitte og død. Det indskriver sig (ligesom eks. på Haiti, jvf. Farmer 1992) i de globale
magtforhold og bliver et symbol på undertrykkernes fordomme. Jagten på at finde
sygdommens oprindelse, hvorfra den havde spredt sig til resten af verden, var en del af
denne indskrivning. ‘Oprindelsen’ var for epidemiologerne, hvad skyld var for den offentlige
mening, og sygdommen kom altid fra den anden side af grænsen om ‘vores' gruppe eller
nation.
Jeg skal med to eksempler forsøge at illustrere, hvordan videnskabens søgen efter kulturelt
betingede afrikanske forklaringer af sygdommens afrikanske smittespredningsmønster og
hyppighed bidrog til at kulturalisere sygdommen og forsinke dens bekæmpelse. Begge
eksempler er fra slutningen af firserne, og begge fra velanskrevne, internationale
videnskabelige tidsskrifter.
Det ene eksempel er oprindeligt fra november 1986, men blev publiceret i novemberdecember 1987 og er skrevet af læge og antropolog Dr. Daniel Hrdy, Division of Infectious
and Immunological Diseases ved University of Californa Davis Medical Center. Hans artikel
blev uddelt som et eksempel på den viden, epidemiologer havde brug for fra antropologerne,
til de ca. 300 deltagere ved en stor konference i midten af firserne om ‘antropologiske
perspektiver på AIDS’, der blandt andet var sponsoreret af USAs bistandsorganisation,
USAID. Hrdy søger at besvare, hvorfor AIDS tilsyneladende nemmere spreder sig
heteroseksuelt i Afrika end andre steder i verden:
It seems to be relatively difficult to pass HIV during normal vaginal
intercourse. Only 10% of habitual heterosexual contacts of hemophiliacs with
AIDS become seropositive. Thus, it has been proposed that heterosexual
transmission is somehow enhanced in Africa. Of course, even with a low rate
of transmissibility, large numbers of sexual contacts will place a promiscous
individual at high risk for acquiring the infection. Enhanced heterosexual
transmissibility may not be required for explanation of the equal sex ratio
among AIDS cases in Africa if it is assumed that the virus originated and was
spread in the promiscous heterosexual population. (Hrdy, 1987:1110, min
fremhævning)
Bemærk, hvordan den 'selvfølgelige' sammenhæng mellem det promiskuøse individ og den
afrikanske heteroseksuelle befolkning etableres på en måde, der ikke lader os glemme
Quetelets normale skotske soldat, selvom Hrdy af og til siger, at det er svært at generalisere
om afrikansk kultur. Hrdy opregner en række faktorer, som 'man' tænker sig har indflydelse
på spredningen af HIV i Afrika. Det er 1) promiskuitet, sammen med høj prævalens af
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seksuelt overførbare sygdomme; 2) seksuel adfærd, der er blevet associeret med øget
smitterisiko (homoseksualitet og analt samleje); og 3) kulturel adfærd, som muligvis er
forbundet med øget smitterisiko, herunder kvindelig omskæring; åreladning; ritualer, som
etablerer blodbroderskab; forskellige former for lavement; deling af redskaber til injektion;
rituel skarifikation; gruppe-omskæring; tatovering af kønsdelene; barbering af kropshår; og
endelig, 4) kontakt med aber (Hrdy, 1987: 1109-1110). Hrdy gennemgår sandsynligheden for
de enkelte typer af ‘kulturelt betinget risikoadfærd', men finder for de flestes vedkommende,
at der ikke er belæg for at antage, de har en særligt afgørende indflydelse. Hrdy vier
kvindelig omskæring en del opmærksomhed. Han finder imidlertid, at kvindelig omskæring
næppe er en tilstrækkelig forklaring på den formodede større afrikanske heteroseksuelle
modtagelighed (ibid.: 1110). Selvom man rimeligvis kan formode, at indgrebene i forbi ndelse
med især den såkaldte 'faraoniske' omskæring og de infektioner, de kan afstedkomme, kan
føre til, at der ofte vil være læsioner i vagina, passer området med mange AIDS-tilfælde i
Centralafrika ikke med området, hvor de forskellige former for kvindelig omskæring
almindeligvis praktiserers (Øst- og Vestafrika). Der er tale om to forskellige populationer.32
Derfor kommer ‘kvindelig omskæring’ ikke ud af den epidemiologiske model som en statistisk
signifikant faktor.
For de fleste af de øvrige grupper af kulturelt bestemt adfærd konkluderer Hrdy, at det er
usandsynligt, at de skulle have nogen særlig betydning; for nogle, eksempelvis ved
blodbrødreritualer, kan smitte ganske vist forekomme som enkeltstående tilfælde, men det
kan ikke forklare den generelt store smittespredning. Hrdy mener ydermere, at mange af
disse ‘traditionelle’ adfærdsformer vil forsvinde i lyset af den stigende ‘vestliggørelse’
(westernizing) og urbanisering. Tilbage står to forhold: Kontakt med aber og promiskuitet.
Hrdy spekulerer over, om kontakt med aber ikke kan forklare virus’ oprindelse. Grønne aber
(Cercopithecus aethiops) havde i vild tilstand vist sig at bære en HIV-lignende virus (STLVIIIAGM), og dyret er en populær spise i store dele af Afrika. Det er usandsynligt, at virus kan
overføres ved at spise dyret, men Hrdy mener, det kunne ske enten – ligesom ved mange af
de (øvrige) kulturelt betingede risikoaktiviteter – som en enkeltstående begivenhed i
forbindelse med jagt af dyret, hvor jægeren enten kan være blevet bidt eller have fået dyrets
blod i et åbent sår, eller at smitten kunne være overført fra aben via et mellemled,
eksempelvis væggelus. Ydermere kunne Hrdy se en sammenhæng mellem aber og
afrikanere, som var særligt gunstig for disse vira:
The existence of STLV-IIIAGM in wild vervets may be relevant to the situation
in humans. There is a striking [! ] analogy between promiscuity as a risk
factor in humans and the “promiscuous” behaviour of vervets. Typically,
female vervets, unlike baboons, are sexually receptive for long periods
(many weeks) and during that time mate with multiple male partners,
sometimes engaging in dozens of copulations on a single day – activity that
may lead to traumatic lesions of the vaginal or perineal area. (ibid.: 1116)
Selvom Hrdy forsværger generaliseringer, er det ikke sværere for ham at udtale sig om
32 Der er ikke på samme m åde længere tale om forskellige populationer, eftersom AIDS nu også er
udbredt i områder, hv or faraonisk omskæring prakti seres. Betyder det, at kvi ndelig omskæring er blev et
en kulturelt betinget risikofaktor, som hjælper os til at forstå spredningen af HIV?
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afrikanske individer end om individer i arten af grønne aber:
Although generalizations are difficult, most traditional African societies are
promiscuous by Western standards [!]. Promiscuity occurs both premaritally
and postmaritally. For instance, in the Lese of Zaire, there is a period
following puberty and before marriage when sexual relations between young
men and a number of eligible women are virtually sanctioned by the society.
[...] Matrilineal inheritance [...] may reduce societal pressure to prevent
promiscuity; matrilineal societies are often promiscuous societies. However,
promiscuity is correlated not only with matrilineal societies. Many patrilineal
African societies are promiscuous as well. (ibid.: 1112)
Man kunne udskifte ‘Lese i Zaïre’ med ‘danskere i Danmark’ i Hrdy’s redegørelse for
promiskuøse samfund og have et ‘bevis’ på 'det danske samfunds' promiskuitet. Promiskuitet
som udtryk for, at en given person har (for) mange seksualkontakter i et givet tidsrum, bliver
i Hrdys kulturforståelse til en karakteristik ved et samfund. Men den påståede forbindelse
mellem matrilinearitet og promiskuøsitet er også interessant – skønt Hrdy straks efter
modsiger den ved at sige, at patrilineære samfund også er promiskuøse. Matrilinearitet
betyder, at arvelinien går igennem moderens familie, mens den ved patrilinearitet går
igennem faderens. Jeg vil ikke gå ind i en detaljeret diskussion af denne påstand, som
bygger på det forhold, at mandlig kontrol med kvindelig seksualitet kan være mindre udtalt
i matrilineære samfund. Pointen her er i kke, om det er rigtigt eller forkert, men at
matrilinearitet reduceres til en kulturel artifakt, der på linie med eksempelvis ‘blodbroderskab’
eller ‘kvindelig omskæring’ er løsrevet fra den sociale, økonomiske og politiske kontekst,
hvori smitten spredes. Hermed indsnævres perspektivet for AIDS-forskningen i Afrika til
forhold, der på én gang er begrænset af og kan bekræfte den snævre fokusering på isolerede
kulturfænomener.
Hrdy underbygger sin tese med det høje antal seksuelt overførte sygdomme i Afrika, som,
antager han, både reflekterer afrikanernes promiskuitet og deres afslappede holdning til sex
(ibid.:1112). Disse sygdomme giver sig blandt andet udslag i sterilitet hos kvinder. Det er
derfor interessant, at 'infertilitetsbæltet' er sammenfaldende med de områder, hvor der er
mange HIV-smittede, som igen formodes relateret til promiskuitet. Hrdy underbygger videre
sin tese med hyppigheden af prostitution i storbyer og med den store forekomst af migration,
som bevirker, at forskellige 'afrikanske grupper' blandes.
Naturligvis kan prostitution, migration, sår på kønsdelene som følge af seksuelt overførbare
sygdomme, eller mange skiftende seksualpartnere i sammenhæng med ubeskyttet sex have
indflydelse på smittespredningen, også i Afrika. Men Hrdys jagt på en kulturelt betinget årsag
gør ham blind overfor vigtige spørgsmål. Som Packard og Epstein (1991: 776) påpeger,
fjerner kulturaliseringen af promiskuitet opmærksomheden fra den sociale, økonomiske og
politiske kontekst for en urbanisering i store dele af Afrika, hvor familier splittes op, og hvor
mennesker har været reduceret til arbejdskraftsreserve for plantager og industricentre, blandt
andet for sydafrikansk mineindustri.
Men som de også gør opmærksom på, har promiskuitetsparadigmet endvidere fjernet
opmærksomheden andre forfold, der kunne tænkes at bidrage afgørende til epidemien. Det
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gælder den mulige smitteoverførsel fra inficerede nåle, ikke blot i hospitalssammenhæng
(f.eks. i klinikker, hvor man behandler kønssygdomme eller hvor man tester for HIV), men
også blandt traditionelle behandlere, hvor brug af injektioner også er udbredt, men hvor der
foruden ressourcer til sterilisering måske også mangler viden om nødvendigheden af at
sterilisere nålene (ibid.: 778 ff.). Men det gælder også det vigtige spørgsmål om, hvad den
store udbredelse af en lang række andre infektionssygdomme betyder for den enkeltes
modtagelighed for HIV-infektion. Packard og Epstein henviser til en undersøgelse, som har
afvist, at antallet af seksualpartnere i sig selv skulle medføre øget risiko; i stedet henviser
undersøgelsen til en række mulige kofaktorer, men man har udelukkende undersøgt
kofaktorer, der havde at gøre med seksuel adfærd (ibid.: 777). De overvejelser, man havde
i begyndelsen af epidemien om betydningen af andre baggrundsinfektioner er tilsyneladende
helt blevet fortrængt af kulturaliseringen af epidemien.
Det er vigtigt at forstå, at effekten af det kulturelle promiskuitetsparadigme er dobbelt: Dels
har det medført en manglende opmærksomhed på andre mulige smittefaktorer end seksuel
overførsel. Og dels har det medført, at forståelsen af den store heteroseksuelle
smittespredning, er blevet begrænset af en overfokusering på ‘promiskuitet’ forstået som et
afrikansk ‘særkende’, hvorved man både har forsømt at undersøge betydningen af
medvirkende årsager, som kunne øge modtageligheden for HIV, og man har overset
betydningen af sociale, økonomiske og politiske forhold for den seksuelle ‘adfærd’, herunder
såvel urbanisering og arbejdsmigration som udbrud af krige og borgerkrige med øget
voldtægt samt opløsning af familier til følge.
Mit andet eksempel ser hverken promiskuitet eller kultur som årsager til AIDS-epidemien i
Afrika. J. Philippe Rushton er udviklingspsykolog ved University of Western Ontario og har
med sit arbejde placeret sig centralt i den genopblussende racediskussion i USA. I hans
artikel, skrevet sammen med Anthony F. Bogaert fra samme universitetsafdeling, ses
promiskuitet som en afledt virkning, der også her opstår i kraft af statistikkens særlige
kausalitet.33 Rushton og Bogaert tager udgangspunkt i tre smittemønstre: Mønster 1, i
Amerika, Vesteuropa og Australasien, hvor der primært er tale om homoseksuel transmission;
mønster 2, i Afrika og Carribien, hvor der er tale om heteroseksuel smitte med ca. lige mange
mænd og kvinder smittede; og mønster 3, som er 'typisk' for resten af verden, hvor der er få
smittede (Rushton og Bogaert, 1989:1212) Dette mønster er siger de, racemæssigt betinget:
Sorte er mest smittede, dernæst hvide, og mindst asiater. Det samme mønster gør sig
gældende i USA: I forhold til racernes relative del af befolkningen er sorte og 'hispanics'
ligeledes den hyppigst ramte gruppe, dernæst hvide og sidst asiater. Rushton og Bogaert
henviser ligesom Hrdy til abeteorien som argument for, at sygdommen stammer fra Afrika.34
De føler sig i stand til at levere et illustrativt verdenskort, som viser 'den sandsynlige
oprindelse og spredning af AIDS' fra Centralafrika til Haiti og Europa, fra Haiti til USAs østog vestkyst via homoseksuelle sexturister, og fra USA til Australien og (igen) Europa. Det

33 Tak til Michael Whyte for at have henl edt opmærksomheden på artikl en af Rushton og Bogaert i
forbindelse med et forskningsseminar om AIDS og antropologi.
34
Som Schiller et al. (1994: 1340-1) gør opmærksom på, anvendes kategorien ‘Hispanics’ i vid
udstrækning i epidemiologiske studier af HIV/AIDS, uden at der på nogen måde er konsensus om
endsige klarhed over, hv ilke grupper, man egentl ig inkluderer i kategori en.
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forhold, at haitianere har smittet amerikanske bøsser og ikke omvendt (sammenlign med
Farmer 1992) stemmer ‘naturligt' overens med den racemæssige udbredelse af sygdommen.
Sygdommens racemæssige fordeling er ifølge de to forskere ikke tilfældig. Sorte kvinder
producerer flere æg i livmoderen end hvide kvinder, der igen producerer flere æg end
asiatiske kvinder. Det giver sig udtryk i, at sorte kvinder får dobbelt så mange tveæggede
tvillinger per 1000 fødsler som hvide, der igen får dobbelt så mange som asiater. Tveæggede
tvillinger inderbærer, at kvinden har produceret to æg på én gang. Dette forhold giver de to
psykologer anledning til at placere racerne på forskellige evolutionstrin baseret på en skala,
som er udviklet til at sammenligne forskellige arters reproduktionsstrategier! Rushton og
Bogaert arbejder med, hvad de kalder en r/K-skala. r og K hentyder til forskellige arters
forskellige formeringsstrategier. Således producerer en østers nær skalaens r-pol
500.000.000 æg om året, hvoraf de fleste klækkes, men de færreste overlever længe nok til
selv at lægge æg, og deres overlevelse er ikke betinget af omsorg fra deres ophav.

Figur 9: “r/K-kontinuummet for reproduktive strategier, der balancerer ægproduktion med
yngelpleje”
Rushton & Bogaert, 1989: s.1214, Fig. 4 (ref. til Johanson & Edey: The Beginnings of
Humankind, New York, 1981: Simon & Schuster).
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Hjernevægt og intelligens
Kraniekapacitet
Hjernevægt v ed obduktion
Millioner af ‘overskydende’ neuroner
IQ test score
Modningsrate
Svangerskabsperiode
Udvikli ng af skelet
Alder, hvor bø rn kan gå
Alder ved første samleje
Alder ved grav iditet
Reduktion i hjernev ægt vegynder v ed
Levetid
Personlighed og temperament
Aktivi tetsniveau
Aggressivitet
Forsigtighed
Dominans
Impulsiv itet
Sociabilitet
Reproduktiv indsats
Multipel fødselsrate
Kønsorganers størrel se
Sekundære seksualkarakteristika
Hyppighed af samleje
Underdanighed
Antal pers. m. seksuelt overførte
sygdomme
Androgen niveauer
Social organisering
Lovlydighed
Stabilitet i ægteskab
Mental sundhed

Mongoler

Kaukasiere

Negroide

1448cm3
1351g
8900
107

1408cm3
1336g
8650
100

1334cm3
1286g
8550
85

?
?
sen
sen
sen
35 år
lang

middel
middel
middel
middel
middel
25 år
middel

hurtig
hurtig
tidlig
tidlig
tidlig
?
kort

lavt
lav
høj
lav
lav
lav

middel
middel
middel
middel
middel
middel

højt
høj
lav
høj
høj
høj

lav
små
små
lav
lav
lavt

middel
middel
middel
middel
middel
middel

høj
store
store
høj
høj
højt

lav

middel

høj

høj
høj
høj

middel
middel
middel

lav
lav
lav

Tabel 3: Rækkefø lge af populationer ef ter r/K-associerede attributter
Rushton & Bogaert, 1989: 1216, Table 3

En abe ved skalaens K-pol får derimod kun en unge hvert femte år, som til gengæld tildeles
stor omsorg. Mennesket er en skabning, der er karakteriseret ved sin 'K-hed'. Menneskets
reproduktionsstrategi er at få få unger, men at passe dem længe og grundigt. Antallet af
tveæggede tvillinger kan Rushton og Bogaert nu bruge til at fordele racerne på den samme
r/K-akse, som man anvender til at skelne imellem forskellige arter: Sortes
reproduktionsstrategi påstås derved at være mest r, asiaters er mest K, og hvides er midt
imellem. r/K-ratioen postuleres videre at have betydning for en hel del af livets forhold, som
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sammenfattes som familiekarakteristika, individuelle karakteristika, populationskarakteristika,
og karakteristika af det sociale system.
Rushton og Bogaert gennemgår skematisk den generelle, biologiske model for arternes
forskellige forplantningsstrategier. Her fremgår det, at r-strategier blandt andet kan
karakteriseres ved stor yngel men lille pleje, tidlig seksuel modenhed, et kort liv, lav
intelligens, opportunisme i forhold til omgivelserne og lav grad af social organisering,
hvorimod K-strategierne er karakteriseret ved de modsatte kvaliteter (og, per implikation, ved
større menneskelighed).35 Men i overensstemmelse med gammelkendt raceteori går de
skridtet videre og applicerer disse forhold på hhv. den asiatiske (mongole), den hvide
(kaukasiske) og den sorte (negroide) race. I Tabel 3 hensætter Rushton og Bogaert os til
kraniometriens, frenologiens og socialdarwinismens verden. På grundlag af denne
konstruktion kan Rushton og Bogaert bestemme raceforskellenes implikationer for
spredningen af HIV. Vi kan blandt andet lære, at
Lowered levels of intelligence must also be considered a risk factor.
Observation of contigent danger may be less, both in terms of acquiring the
disease, and in transmitting it to others. There are many problems in Africa
educating people to avoid intercourse with prostitutes, or other at-risk
behavior such as scarification, tatooing, ear piercing, male or female
circumcision, bloodbrotherhood ceremonies, etc. [...] Voluntary self-excluson
from blood transfusion services and from promiscous intercourse seems
unlikely. (ibid.: 1217)
Rushton og Bogaerts artikel er et katalog af denne type af racistiske udtalelser iklædt en
videnskabelig fernis. Jeg har præsenteret deres argumentation af flere grunde. Én ting er,
at det mildest talt er foruroligende, at denne type forskning igen har fået vind i sejlene.36 Det
er imidlertid ikke en af mine primære grunde.
Jeg ville heller ikke blot vise, at man altid vil kunne skabe statistiske resultater, som kan
bruges til at underbygge en given politisk motiveret teori, skønt Rushton og Bogaert leverer
et overdådigt eksempel herpå. Hvad de argumenterer for, er, at der er en kausal
sammenhæng mellem afrikanske kvinders større ægproduktion og store bryster, afrikanske
mænds store tissemænd og afrikanske kvinders og mænds kraniekapacitet som fører til lav
intelligens, stor aggressivitet, omfattende dovenskab, stor underdanighed, udpræget trang
til dominans, vild promiskuitet og et højt aktivitetsniveau (en sært selvmodsigende cocktail,
men man har hørt den før) som fører til stor smittespredning. Det turde være overflødigt her

35 I en mere ædruelig sammenhæng defineres K-selekti on som fav orisering af stabile og f orudsigelige
miljøer, hvor hurtig befolkningstilv ækst er unødvendig, hv orimod r-selektion betegner m iljøer, der
favori serer arter med store fluktuat ioner i befolkni ngen, eks. myg. (W ilson, 1975)
36 Bogen The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life af R. J. Herrnstein og C.
Murray (1994) har i USA sat sindende i kog med en til svarende argumentation for, at sorte er mindre
intelligente end hvide amer ikanere. Her henvi ses også til Rushton, som ganske vist beskriv es som én,
der ‘maler med en bred pensel’, men som får følgende cadeaux med på vejen: “As science, there is
nothing wrong with Rushton’s work in principle [!]; we expect that time will tell whether it is right or wrong
in fact” (Hernstein and Murray, 1994: 643).
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at argumentere imod artiklens generaliseringer og forudsigelige logik. 37 Det er ironisk, at
Rushton og Bogaert påkalder sig støtte for deres raceteorier ved i 1989 at anvende 'aktuelle
tal' for epidemiens udviling i Europa og USA, som viste, at af de 5% heteroseksuelt smittede
i Europa på dette tidspunkt var de 40% af afrikansk eller caribisk oprindelse, mens det
tilsvarende tal i USA var 60%. Og det er tragisk, at epidemien med al tydelighed har
falsificeret raceteorien med den eksplosive smittespredning i Asien blandt Rushtons og
Bogaerts racemæssige modbillede til de utæmmede afrikanere.
Hver enkelt af de adfærdsmæssige og de fleste af de øvrige 'parametre' lader sig enten ikke
måle eller lader sig ikke generalisere meningsfuldt. Artiklen er rabiat, og mange
epidemiologer ville ryste på hovedet af den. Men ser man bort fra dens udtalte racisme, bliver
det iøjnefaldende – og det var dét, jeg ville vise – at den rummer interessante fællestræk med
Hrdys analyse. Begge tager de udgangspunkt i abeteorien og STLV-IIIAGM. Dette virus blev
allerede tidligt i 1988 af de samme forskere, som havde fundet det, afvist som et resultat af
sammenblanding af forskellige viruskulturer i det laboratorium, hvor abeblodet var blevet
undersøgt (Sabatier 1988: 54). Det viste sig senere, at visse aber faktisk har det pågældende
virus, men at det dog tilsyneladende ingen sammenhæng har med nogen faktisk sygdom. 38
Og begge bygger fejlagtigt videre på dette forkerte udgangspunkt ved på én gang at isolere
og generalisere komplicerede kulturelle fænomener til at være aspekter eller karakteristika
ved de personer, som indgår i kohorten; Afrikanere hos Hrdy, de tre racer (og dermed hele
jordens befolkning uden smålig skelen hverken til den store variation af smitteudbredelse
indenfor afgrænselige etniske grupper eller til ‘racernes’ opløsning i kraft af børnene fra
årtusinders blandede parforhold) hos Rushton og Bogaert. De stereotypier, der skabes tjener
i første omgang til at sløre forståelsen af, hvordan epidemien spreder sig og hvordan man
kan forsøge at afhjælpe dens spredning og følger. Det er, hvad man kunne kalde effekten af
enhver dårlig epidemiologi. Men de looping-effekter, som sådanne undersøgelser giver
anledning til, har langt videre konsekvenser. Man kan i denne sammenhæng skelne mellem
mindst to forskellige typer af looping:
1) Der er looping-effekt blandt AIDS-forskere, som dels kan føre til, at kræfterne anvendes
i den alt for begrænsede og fragmenterede kulturalisering af AIDS-epidemien i en stadig
søgen efter flere ‘kulturelle variabler’, uden at det fører til en forståelse af epidemien (og
kulturen) i en bredere samfundsmæssig sammenhæng; dels kan den føre til, at gode kræfter
nødvendigvis må anvendes på at imødegå analyser som Rushtons og Bogaerts fremfor at
undersøge AIDS-epidemiens faktiske spredning. I begge tilfælde fjernes opmærksomheden
fra de egentlige problemer.
2) Der er looping-effekt blandt de kategoriserede, herunder beslutningstagere i Afrika og
andre steder. Ovenfor (s.139) citerede jeg Frankenberg for nogle af disse reaktioner, som

37 Se Leslie (1990) for en detaljeret imødegåelse i det samme tidsskrif t, Social Sci ence and Medicine.
38
“SIVagm (STLV-IIIagm), has been isolated from apparently healthy wild-caught Af rican green
monkeys, and serologic evidence i ndicates that infecti on is common. It has not been associated with
disease. It cross-reacts serologically with HIV-1 and HIV-2, but based on sequence homologies SIVagm
viruses form a group distinct from HIV-1 viruses and from the HIV-2/SIVmac /SIVsmm group.” (Schoeb,
1990)
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dels bevirkede indrejserestriktioner for afrikanere eller for HIV-smittede generelt, og dels førte
til en fornægtelse af AIDS-epidemien, som i kraft af iveren for at placere dens oprindelse i
Afrika med rette dér blev oplevet som endnu et udtryk for vestlig racisme. Reaktionerne på
de kategorier, der kom ud af de epidemiologiske statistikker, førte antageligt til en forsinkelse
af epidemibekæmpelsen i Afrika.
Med gennemgangen af Hrdy og Rushton og Bogaert har jeg ønsket at illustrere, på hvilket
grundlag og med hvilken berettigelse mange afrikanere reagerede og stadigt reagerer mod
ikke blot at blive gjort til syndebukke for epidemiens opståen, men også – og igen – til
laverestående kulturelt eller evolutionært definerede mennesker, tættere på abestadiet end
dem, der havde magt til at definere dem og adgang til at publicere i de internationale
videnskabelige tidsskrifter, hvor medierne henter inspiration til de ‘seriøse’ og ‘videnskabeligt
dokumenterede’ historier. På denne baggrund er det måske muligt at forstå følgende aktuelle
udtalelse af Basim Osman, psykolog og rådgiver ved AIDS-linien i København:
Det tal, du kalder for facts, opfatter en afrikaner som et stempel. Endnu
engang bliver de sorte peget ud som skyld i alskens ulykker – i dette tilfælde
AIDS. Det har den meget forståelige effekt, at mange af dem lukker af og
fornægter, at AIDS har noget med dem at gøre overhovedet: Statistikkerne
over smittede afrikanere – det er blot nok et eksempel på vesteuropæisk
propaganda. (Pedersen, 1995: 7)
Sygdommens synlighed har været det eneste effektive middel mod dette problem. Kendskab
til smittede i den enkeltes familie og omgangskreds har medvirket til at ændre denne
holdning. Det har været selve antallet af smittede, syge og døde, som har tvunget afrikanske
myndigheder til at acceptere AIDS som deres problem på trods af de lidet flatterende og mere
eller mindre racistiske beskrivelser af ‘det afrikanske smittemønster’, men disse beskrivelser
har haft en negativ påvirkning på de politiske beslutningsprocesser, som er forudsætningen
for at begynde forebyggende arbejde og oplysning.

Sammenfatning
Hacking var inspireret af Hamlets sentens, at ‘intet er enten godt eller skidt, men tanken gør
det til det’. Nu kan vi måske fastslå, at det i hvert fald gælder risikogruppebegrebet. I
bestemte statistisk definerede grupper er der en højere forekomst af en sygdom end i
befolkningen som helhed, repræsenteret ved en kontrolgruppe. Det er en vigtig viden, hvis
man vil skabe målrettede behandlings- og forebyggelsestiltag i forhold til den givne gruppe.
Der opnås et muligt positivt handlingsgrundlag i kraft af definitionen af en risikogruppe.
Havde jeg været indbygger i ‘San Felipe del Mar’, ville jeg have sat pris på at vide, at
muslingerne var giftige. Jeg ville hverken føle mig sat i bås som muslingespiser eller
sodavandsdrikker, både fordi disse variable ikke ændrer min identitet eller i sig selv i
forvejen er stigmatiserede, og fordi maveforgiftning som sygdom heller ikke anfægter min
identitet, ejheller er særskilt stigmatiseret: Man er død eller rask, inden de sociale reaktioner
træder i kraft. Hvis risikogruppen var muslingespisere, var gruppen defineret ved en enkelt
risikoadfærd, muslingespisning, og det ville være simpelt på det grundlag for andre at undgå
sygdommen. Er maveforgiftningen derimod defineret som smitsom og forbundet med sociale
restriktioner såsom karantæne, ville sagen stille sig anderledes, og vi nærmer os allerede det
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mindre simple billede, der er forbundet med HIV og AIDS. Her kan det forebyggende arbejde
ikke tage en statistisk defineret risikogruppe som udgangspunkt (skønt det ofte er tilfældet
i praksis). For det første fragmenteres kulturen i ‘variable’, som ikke længere forstås i deres
samfundsmæssige sammenhæng, hvilket giver en utilstrækkelig forståelse for, hvorfor
epidemien overhovedet breder sig. Og for det andet risikerer man, at gruppen ikke udgøres
af mennesker i en faktisk eksisterende social verden, som kan fungere som en genkendelig
målgruppe for kommunikation. Vi er på en sær måde, og snarere på grund af end på trods
af epidemiologiens statistiske magt, tilbage ved Quetelets fejlkurve og middelværdiens
normale skotske soldat. Det er sjældent ‘normalbefolkningen’ der anbringes i ‘normalkurven’,
når det drejer sig om HIV og AIDS. Her skabes den normale bøsse, den normale
stiknarkoman, den normale luder, den normale afrikaner – ikke i betydningen af normal som
‘én ligesom os’, men i betydningen typisk afviger, og, ikke mindst som budskabet gentages
i medierne, stereotypisk afviger. Normalkurven bliver en klokke, under hvilken
risiko(sub)kulturens underlige liv udfolder de epidemiologiske adfærdsvariable.
Min kritik af kulturaliseringen i den tidlige AIDS-epidemiologi er på ingen måde ny. Tværtimod
har en lang række kritiske antropologer påpeget disse forhold før mig, hvoraf en del er citeret
i det foregående. Det er imidlertid vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at mit ærinde ikke
er en kritik af epidemiologien som sådan, eller af epidemiologien for at være statistisk (hvad
skulle den ellers være?). Det er snarere en kritik af epidemiologien, der ‘leger antropologi’
og som på et forkert grundlag i tværfaglig forskning har sat rammerne for forståelsen af
kulturens betydning (Feldman, 1991); det er i lige så høj grad en kritik af antropologien for
– ikke mindst i Danmark – at have bidraget for lidt og for defensivt til forståelsen af HIV/AIDS.
Der er imidlertid tegn på, at kritikken af den overdrevne kulturfokusering måske er blevet
taget til efterretning i et vist omfang. Således udmærker en særdeles omfattende statistisk
undersøgelse af AIDS og seksuel adfærd i den 3. verden sig ved en række forbehold overfor
de statistiske datas validitet og ved en erkendelse af, at relevante kulturelle forhold ikke kan
undersøges statistisk men må udforskes i kvalitative undersøgelser (Cleland and Ferry,
1995). Derfor har man ganske simpelt udeladt kulturelle faktorer fra sammenligningen mellem
AIDS-epidemien i forskellige lande, hvilket indebærer, at statistikken fra at skulle besvare en
lang række spørgsmål, den ikke er egnet til, bliver et udgangspunkt for at stille spørgsmål,
som man ved hjælp af andre metoder kan forsøge at besvare.
Min hensigt her er imidlertid ikke at give et billede af, hvor halvfemsernes internationale
AIDS-forskning bevæger sig hen. De billeder af HIV/AIDS, der blev skabt i firserne, forsvinder
nemlig ikke så nemt, blot fordi forskningen måske er ved at rette lidt op på kursen. Derfor er
jeg interesseret i at forfølge looping-effekterne af den tidlige epidemiologis
risikogruppeterminologi og AIDS-forståelse, især hvad angår AIDS blandt afrikanere. Jeg vil
forfølge disse looping-effekter først over danske skrevne medier i det følgende kapitel og
dernæst i Kapitel 8 undersøge looping-effekterne i AIDS-ambulatoriet, hvor de møder de HIVsmittede afrikanere, hvis erfaringer var emnet for Del I. I begge tilfælde er der tale om en
udtalt tendens til at se afrikanere som promiskuøse og afrikanske kvinder som prostituerede.
I Kapitel 9 vil jeg diskutere den faktisk forekommende prostitution blandt afrikanske kvinder,
som faktisk viser sig i et ikke ubetydeligt omfang at udspringe af Udlændingelovens loopingeffekter. Endelig vil jeg i Kapitel 10 se på, hvordan looping-effekterne også viser sig i den
danske HIV/AIDS-politik, herunder HIV/AIDS-politikken overfor smittede udlændinge.
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HIV-smittede udlændinge i Danmark opfattes ikke blot i forhold til, hvorledes
udlændinge defineres og beskrives, men også i forhold til, hvordan HIV og AIDS
beskrives generelt. I dette kapitel vil jeg redegøre for, hvordan HIV og AIDS beskrives
i Danmark. Jeg vil vise, at de opfattelser af HIV og AIDS i Afrika i firsernes epidemiologi,
som jeg skildrede i det foregående kapitel, har gennemslag i halvfemsernes
mediebillede i Danmark. Dette gennemslag former sig som en overfokusering på en
række centrale emner, herunder (i overensstemmelse med den epidemiologiske
kulturalisering af epidemien) prostitution og promiskuitet, i beskrivelserne af epidemien
i Afrika i sammenligning med beskrivelsen af HIV og AIDS generelt.
Der findes en del analyser af mediernes beskrivelser af HIV og AIDS, især i USA og
Storbritannien (eks. Treichler, 1991, 1992b; Kitzinger og Miller, 1992; Gever, 1991,
Gilman, 1988, 1991; Watney, 1992). Mange af disse undersøgelser tager udgangspunkt
i metaforiseringen af sygdommen, hvis stigmatiserende og stereotypiserende effekt
beskrives. Som regel er der tale om præsentation af karakteristiske eksempler på,
hvordan HIV og AIDS beskrives. Jeg har imidlertid sat mig et andet mål her. Jeg er ikke
ude efter at kontrastere enkeltstående eksempler på artikler om AIDS i Afri ka med
eksempler på artikler om AIDS i Danmark. Jeg vil lave noget, som man måske kunne
kalde en epidemiologisk beskrivelse af forekomsten af nøgletermer i det landskab, som
de trykte medier tegner for HIV og AIDS.
Min metode til at beskrive AIDS-landskabet kan måske overraske i lyset af min kritik af
epidemiologiens statistiske ræsonneringsstil i kapitel 6. Min kritik var, at epidemiologien
etablerer en snæver og løsrevet kulturopfattelse, når risikogruppen udvides fra at
rumme en konstatering af, at mennesker med en bestemt risikoadfærd er i større fare
for at få en sygdom, til at etablere deres særlige kultur og livsstil. Herved gøres
identifikation med risikogruppen til den afgørende faktor for oplysningsindsatsens
effektivitet, og forebyggelsen kommer til at bygge på den forkerte præmis, at der er
overensstemmelse mellem identitet og adfærd.
Mit metodevalg kan måske overraske så meget desto mere, som jeg også river ord ud
af deres kontekst (bogstaveligt talt). Analysen baserer sig på en gennemgang af 579
artikler, som hver er afsøgt for, om en række nøgletermer optræder eller ej. Jeg havde
på forhånd defineret, hvad der er nøgletermer i HIV/AIDS-sammenhæng, men listen
blev modificeret i løbet af gennemgangen af artiklerne, således at den er blevet
tilpasset den tekstlige virkelighed, der viste sig undervejs. Listen kom på denne måde
til at omfatte 68 nøgletermer (jvf. Appendiks 1). Min hensigt med at optælle, i hvor
mange artikler disse ord optræder, er at opnå en beskrivelse af, hvad der er på tale i
AIDS-landskabet, og med hvilken dominans det emne, ordet beskriver, optræder. Om
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en forfatter argumenterer for eller imod eksempelvis ‘registrering af HIV-testede’,
afsløres ikke af denne optælling, kun med hvilken vægt ‘registrering’ som sådan er et
emne i beskrivelsen af HIV/AIDS.
Det er et meget beskedent mål, som jeg søger indfriet med den enklest mulige
analysemetode. Der er naturligvis den trivielle baggrund herfor, at denne undersøgelse
af tekster om HIV og AIDS kun er en mindre del af den overordnede undersøgelse af
stigmatisering af HIV-smittede udlændinge, hvorfor den ikke måtte optage for meget tid
og plads. Men der er også den væsentligere grund, at denne optælling ikke skal ses
som en slagkraftig selvstændig analyse. Optællingen er primært meningsfuld på
baggrund af den historiske gennemgang i det foregående kapitel og undersøgelsen af
AIDS-ambulatoriet og af AIDS-politikken i de to efterfølgende kapitler. Dette kapitels
formål er, med de enklest mulige midler, at sandsynliggøre, at der er en sammenhæng
mellem firsernes epidemiologi og halvfemsernes behandlingsmæssige og politiske
praksis.
Når jeg i det følgende forsøger at give et bidrag til den epidemiologiske beskrivelse af,
hvad Treichler (1991) har kaldt en betydningens AIDS-epidemi, skal jeg imidlertid
afholde mig fra på forhånd at antage, hvordan det tekstlige AIDS-landskab rent faktisk
påvirker menneskers handlinger.39 Martin (1994) påviser i en analyse af opfattelser af
immunsystemet i USA, at mediebilledet kan være væsentligt mere stereotypt end folks
holdninger generelt. Tekster determinerer ikke handlinger, eller gør det kun i ganske
særlige situationer, som når en læge eksempelvis behandler en patient i
overensstemmelse med et fastlagt ‘behandlingsregime’, som igen er fastlagt i
overensstemmelse med den medicinske faglitteraturs beskrivelser. Alligevel kan der
måske være grund til at tro, at mediernes beskrivelser spiller en større rolle for
opfattelsen af emner, hvor det direkte erfaringsgrundlag i modtagergruppen er lille.
Således tilskriver en undersøgelse af danskeres holdninger til indvandrere og flygtninge
det overvejende mediernes indflydelse, at selvom over 80% af den danske befolkning
stort set ingen kontakt har til indvandrere og flygtninge, mener 76%, at de øger
Danmarks økonomiske problemer, og hele 40% mener, ‘at nogle folkeslag er mindre
intelligente end andre’ (Gaasholt og Togeby, 1995). Er kontaktfladen med indvandrere
og flygtninge stærkt begrænset, er det i endnu højere grad tilfældet for HIV-smittede
udlændinge. I praksis fungerer beskrivelserne af HIV og AIDS antageligt som et
reservoir af betydning, man kan gribe til, når og hvis man vil rationalisere eller
legitimere sine holdninger og handlinger. Som vi så i Kapitel 2, er sådanne
legitimeringer på grundlag af stereotype opfattelser en integreret del af
stigmatiseringens processer.
De kurver i AIDS-landskabet, der præsenteres i det følgende, er baseret på en
gennemgang af 579 artikler skrevet på dansk og udgivet i Danmark i perioden fra
39
Treichler taler om ‘an epidemic of signi fication’, en noget mere præcis idé end min danske
oversættelse antyder. Treichler henv iser til Sausurres (på dansk i uddrag, 1970) begreber om signifié
og signifiant og antyder, at et væld af signifiant’er (‘udtryk’) k onkurrerer om at giv e mening til AI DS. Jeg
har valgt at anskue denne proces som metaforisering, men det er den samme betydningsrigdom, vi taler
om.
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1.1.1990 til ca. 1.4.1994 i aviser og tidsskrifter. I det følgende skal jeg præsentere fem
landskaber, som beskriver forskellige domæner indenfor to hovedfelter, forebyggelse
og behandling, der sædvanligvis optræder adskilt fra hinanden. Denne adskillelse
mellem forebyggelse og behandling er vigtig, og jeg skal vende tilbage til den senere.
Artiklerne i undersøgelsen er opdelt i fire typer af ‘blade’: Medicinske tidsskrifter (som
Ugeskrift for Læger), Populær- og fagtidsskrifter (som Illustreret Videnskab, Ingeniøren,
Udvikling, Kontakt), Aviser (som Politiken, Information, Weekendavisen) og Ekstra
Bladet/B.T. I de tre første grupper er artikler medtaget, som kunne rekvireres via Dansk
BiblioteksCenters artikelbase, som omfatter artikler på mere end 6.000 tegn. Notitser,
kortere nyhedsartikler, læserbreve, m.v. er således ikke med i undersøgelsen. Da
Ekstra Bladet og B.T. ikke figurerer i artikelbasen, måtte artikler fra disse to aviser
rekvireres særskilt, og da artiklerne her endvidere typisk er kortere, var det nødvendigt
at sætte den nedre grænse til 4.000 tegn. Også indholdsmæssigt adskiller artiklerne i
Ekstra Bladet og B.T. sig imidlertid tilstrækkeligt til, at det er rimeligt at behandle dem
som en gruppe for sig. Når jeg i det følgende bruger ordet ‘aviser’, henviser jeg altså til
ikke til de to formiddagsblade, uanset at Ekstra Bladet og B.T. selvfølgelig også er
aviser. Endvidere er der sket en selektering af de medicinske artikler i forhold til det
overordnede emne. Her er artikler af rent biomedicinske indhold, ofte om
mikrobiologiske processer, sorteret fra under hensyn til den overordnede undersøgelse
af stigmatisering; i disse artikler er forekomsten af nøgletermer tæt på 0. Denne
eksklusion forklarer, hvorfor medicinsk behandli ng som tema har en relativt beskeden
plads indenfor den medicinske litteratur i undersøgelsen.
Tematisk er artiklerne blevet sorteret i syv kategorier: 1) Epidemiologisk orienterede
artikler om epidemiens aktuelle spredning o.lign.; 2) Medicinsk og lignende behandling;

Figur 10: Temaer fordelt på bladtype
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3) Artikler om oplysning og rådgivning, samt artikler med oplysning som artiklens formål;
4) Personberetninger, typisk interviews med HIV-smittede eller deres pårørende om
sygdommen; 5) Debat-artikler, eksempelvis om registrering ved HIV-testning; 6) Artikler
om sygdommens spredning og konsekvenser i udlandet, specielt i Afrika, og endelig 7)
en lille gruppe på i alt 16 artikler, der ikke har omhandlet nogen af disse temaer. I det
følgende refererer jeg til enkeltartikler med et nummer i en firkantet parentes [56].
Nummeret henviser til den nummerede liste over artiklerne i Appendiks 2, hvor bladtype
og tematisk klassifikation også fremgår.
Figur 10 viser, hvorledes temaerne vægtes indenfor de forskellige bladtyper. Her
afspejles også ensartetheden indenfor de forskellige typer. Ekstra Bladet og B.T.,
henholdsvis Medicinske tidsskrifter, er de mest ensartede typer. Den første kategori er
homogen, fordi der kun indgår to aviser, den sidste, fordi den er domineret af Ugeskrift
for Læger. I begge tilfælde er der tale om bladtyper, som på hver sin måde er underlagt
stor formtvang. Det viser sig ved én type af tematisk dominans, nemlig artikler om
epidemiologi i de medicinske tidsskrifter og personhistorier (og dermed typisk danske
forhold) i Ekstra Bladet og B.T. Derimod er aviser og populær- eller fagtidsskrifter
indenfor kategorierne mere varierede. Populær- eller fagtidsskrifter vægter især
oplysning, sekundært udland og debat, mens aviser lægger hovedvægten på HIV og
AIDS i udlandet og på debat om sygdommen.
Såvel bladtyper som de tematiske genrer varierer også meget, hvad angår rigdommen
af nøgletermer. Tabel 4 antyder, at mange af de andre blade henter inspiration i
medicinske tidsskrifter, hvor der er en tilbøjelighed til at bruge langt flere af
nøgletermerne i hver enkelt artikel. I modsætning hertil er der i Ekstra Bladet og B.T.
kun få nøgletermer i hver artikel. Artiklerne handler typisk om enkeltsager, der beskrives
uden reference til feltet som helhed, og hvor der i overensstemmelse hermed er en klar
præference for personhistorier med et positivt eller negativt identifikationspotentiale for
læseren.
Medium
Antal artikler
Medicinsk tidsskrift
93
Populært eller fagtidsskrift
177
Avis
189
Ekstra Bladet eller BT
120
I alt
579
Tabel 2: Gennemsnitl igt antal nøgleord i ar tikler fordel t på bladtyper

Gennemsnit
16,83
10,61
12,75
8,22
11,81

Tabel 5 viser, hvorledes den bladmæssige fordeling afspejler genremæssige
præferencer. Diskussioner af epidemiologi og HIV og AIDS har det tætteste net af
nøgletermer, mens debat, udland og oplysning/rådgivning har et mindre omfattende
ordforråd, hvad nøgletermerne angår. Personhistorier og medicinsk behandling, som
hver på sin måde vil være snævrere fokuseret, har den smalleste vifte af termer
(ligesom 'øvrige', der primært stammer fra Ekstra Bladet og B.T.)
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Tema
Antal artikler
Epidemiologi og smittespredning
76
Medicinsk og lignende behandling
81
Oplysning og rådgiv ning
89
Personlige beretninger
101
Debat
107
Udland
109
Øvrige
16
Samlet antal, hhv. gennemsnit
579
Tabel 3: Gennemsnitl igt antal nøgleord i ar tikler fordel t på temaer

Gennemsnit
19,09
8,02
12,00
7,25
13,56
12,26
9,38
11,81

AIDS-forebyggelsens landskaber
Min præsentation af AIDS-landskaber vil være grafisk og forme sig som
bjerglandskaber, hvis højde afspejler hyppigheden af en given term, men hvor
rækkefølgen af termer afspejler betydningsindholdet, og hvor hvert landskab vil være
ledsaget af en kortfattet beskrivelse af denne indholdsmæssige sammenhæng, som
ikke er særligt nuanceret, men som præsenterer hovedindtrykket af læsningen af
artiklerne.
Risikoens landskab
Det AIDS-landskab, som beskriver risiko i forbindelse med epidemien, er kendetegnet
ved 5 bjergtinder, adskilt af dybe kløfter, jævnfør Figur 11. Bunden af bjergkæden
udgøres i denne og de tilsvarende figurer i det følgende af de medicinske tidsskrifter,
som har den mørkeste nuance. Herefter er der et lag bestående af populær- og
fagtidsskrifter, og ovenpå dem i en lysere nuance ligger aviserne, mens sneen på
toppen repræsenterer Ekstra Bladet og B.T. I gennemgangen i det følgende er
nøgletermerne fremhævet med fed skrift, første gang de nævnes.
Først i risikoens bjerglandskab er der et forbjerg af overordnede termer. Forholdet
mellem statistik og kontrol er en middel-til-mål relation: Statistik er, som vi har set, et

Figur 11: Risikoens landskab; hyppighed af artikler med en given nøgleterm i absolutte tal.
7: AIDS-landskaber

side 153

middel til kontrol. Bemærk, at statistik ikke nævnes ret ofte i medicinske tidsskrifter.
Statistik er sjældent i sig selv genstand for diskussion her. Det er statistikkens
resultater, der diskuteres. I aviserne nævnes statistik derimod relativt ofte, typisk med
reference til Seruminstituttets eller WHOs seneste tal, som giver anledning til en artikel.
Diskussion af kontrol med epidemien foregår derimod ofte i de medicinske tidsskrifter.
Den har som regel to temaer, der er snævert forbundne: Enten er der kontrol med
epidemien [Appendiks 2, 36], eller også er den ude af kontrol [466], svarende til, at
epidemien enten er begrænset til bestemte befolkningsgrupper [43] eller ej [135, 126].
Ofte diskuteres i den sammenhæng, om der er tale om en heteroseksuel [179, 315, 316]
eller ‘kun’ en homoseksuel epidemi [19, 102, 131]. Derefter følger to termer,
henholdsvis befolkningsgrupper og risikogrupper. ‘Befolkningsgrupper’ optræder ofte
i sammenhængen: ‘HIV og AIDS er/er ikke begrænset til bestemte befolkningsgrupper’,
som af og til ekspliciteres som risikogrupper. Der er således hyppigst tale om en ‘pæn’
omskrivning i takt med en spæd opmærksomhed om, at ‘risikogruppe’ er en
problematisk benævnelse. Alternativt betegner ‘befolkningsgrupper’ andre grupper end
risikogrupperne, men i den samme diskussion, det vil sige om sygdommen har bredt sig
fra risikogrupperne til ‘befolkningen’. Under alle omstændigheder er det værd at slå fast,
at risikogruppebegrebet lever i AIDS-beskrivelserne i bedste velgående, og at det er
forkert, når Anker Brink Lund (1991, s. 25) i en evaluering af mediedækningen på
AIDS-området hævder, at “udtrykket ‘risikogrupper’ [...] stort set [er]udryddet fra
pressedækningen”.
Dernæst kommer bjerget, der omhandler 'mænd, der har sex med mænd'. Denne
betegnelse er begyndt at blive populær i medicinske skrifter [20, 44, 46], hvor den
tillægges større præcision vedrørende det, det 'egentligt' handler om, end
‘homoseksuelle’, der stadig har et skær af patologisering, og ‘bøsser’, der dels ikke
lyder særligt videnskabeligt, dels indskriver sig i en politisk stillingtagen både hos den,
der anvender termen om andre, og hos den bøsse, der forventes at vedstå sig sin
seksuelle identitet åbent. Men ‘mænd, der har sex med mænd’ anvendes også i
eksempelvis PAN-bladet [131, 194, 231]. I begge sammenhænge er der tale om, at man
gerne vil ‘nå’ alle mænd, der mere eller mindre hyppigt, og som en mere eller mindre
udtalt grad af deres egen selvforståelse og andres identitetstilskrivning, ‘har sex med
andre mænd’. Begrebet rummer alle de farer, diskussionen af subkulturaliseringen,
henholdsvis kulturaliseringen, i epidemiologien viste i kapitel 6. Det er et begreb, som
ved sin tilsyneladende præcision og nøgternhed er velegnet som statistisk variabel,
men som skaber en gruppe, der ikke modsvares af en gruppeidentitet i virkeligheden
(jvf. Jöhncke et al., 1994). Som landskabet viser, er det imidlertid ikke en term, der har
vundet stor udbredelse. Homoseksuelle, henholdsvis bøsser, er de foretrukne termer,
den første mest i de medicinske tidsskrifter, den sidste mest i aviser og Ekstra Bladet
og B.T. Biseksuelle (mænd) er derimod en sjældnere kategori i pressen som helhed,
til trods for, at det er en hyppig kategori i de medicinske tidsskrifter, og til trods for
begrebets symbolske potentiale af tabuiseret sex. Kunstnere som risikogruppe
eksisterer ikke i den medicinske litteratur men er resultatet af en mediemæssig
interesse for kendte menneskers skæbne. Kategorien antyder, at der er forholdsvis flere
bøsser blandt eksempelvis mandlige balletdansere og skuespillere, og der er dermed
også tale om, at nogle bøsser er mere interessante for medierne end andre.
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Det tredje bjerg er de ‘heteroseksuelle afvigere’. Opgørelsen viser, at Lund nok
overdriver sin påstand om, at:
Bøsser og narkomaner er derimod i efteråret 1990 nærmest usynlige
i AIDS-reportagerne i massemedierne, selvom de stadig dominerer
HIV- og AIDS-statistikkerne. (ibid.: 26)
Stofmisbrugere er ikke blot en populær gruppe i de medicinske tidsskrifter, men er
også en af de risikogrupper, der får mest opmærksomhed i de øvrige bladtyper.
Omvendt kan man sige, at det er påfaldende, hvor meget prostituerede fylder i de tre
øverste lag i sammenligning med, hvor lidt de fylder i de medicinske tidsskrifter.
Prostituerede kvinder, som smitter ‘uskyldige mænd’ er tilsyneladende en langt bedre
historie end biseksuelle mænd, der smitter ‘uskyldige kvinder’. Blødere får derimod
begrænset mediebevågenhed i perioden, der jo ligger før Bløderforeningens retssag
mod Statens Seruminstitut og Novo Nordisk, men efter opdagelsen af skandalen. At
bløderne får forholdsvis mere opmærksomhed i Ekstra Bladet og B.T., kan skyldes, at
det er velegnet stof til personhistorier. Udlændinge får også ganske begrænset
dækning i teksterne, hvilket kan hænge sammen med flere ting. For det første en
erkendelse af, at en cocktail af HIV og mørk hudfarve er en potent blanding for
racistiske kræfter, som man ikke ønsker at støtte, måske, som Lund (1991) siger, i
overensstemmelse med en erkendelse af pressens ansvar i forhold til HIV og AIDS og
en faldende sensationslyst på området. Ligesom for bløderne er der dog grund til at
antage, at udlændinge er en risikogruppe i støbeskeen, ikke mindst i kraft af Ester
Larsens forslag om tvangstestning (jvf. nedenfor, s. ?). For både blødere og udlændinge
gælder, at der stort set er kvantitativ ligevægt mellem de forskellige bladtypers
vægtning af grupperne. Det samme gælder for stort set resten af risikoens landskab.
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Med heteroseksuelle og kvinder når AIDS-landskabets bjerge nye højder. Ikke mindst
fokuseringen på kvinder har givet anledning til lejlighedsvis kritik [eks. 131], men
kritikken sammenholder interessen for HIV-smittede kvinder med det antal, HIVstatistikkerne angiver og går dermed fejl af årsagen til kvindernes popularitet i AIDSbeskrivelserne, i hvert fald hvad angår danske forhold. Kvinders heteroseksualitet synes
tilsyneladende mere troværdig end mænds. Derfor fungerer kvinder i sammenhængen
som en målestok for sygdommens heteroseksuelle spredning. Så længe flertallet af
HIV-smittede kvinder kan henføres til de andre kategorier (dvs. stofmisbrug, prostitution
eller (per implikation) sex med biseksuell e mænd), kan smittespredningen siges at være
under kontrol. Ved siden af denne kvindelige kontrolfunktion beskrives kvinder ofte som
prostituerede, ikke mindst i Afrika. Børn optræder ofte som et appendiks til
diskussionen om HIV-smittede kvinder, igen primært i Afrika. Foruden kvinder optræder
forekomsten af kønssygdomme, især gonorré og syfilis, også som et barometer, dels
for den sandsynlige udbredelse af HIV i områder, hvor der ikke HIV-testes, dels for den
sandsynlige smittefare, eftersom åbne sår på eller ved kønsdelene øger risikoen for
smitteoverførsel.
Hyppigheden af de forskellige risikogrupper er meget varierende for de forskellige
temaer. Mens Appendiks 3 giver en detaljeret skematisk oversigt over hyppigheden af
forskellige risikogrupper, viser Figur 12 fordelingen for de risikogrupper, der primært er
interessante i undersøgelsens overordnede kontekst. Her er det værd at bemærke, at
artikler om HIV og AIDS i udlandet nævner kvinder, børn og prostituerede (kvinder)
langt hyppigere end i de andre temaer med undtagelse af artikler om epidemiologi og

Figur 12
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smittespredning. Det er også værd at bemærke, at risikogruppeterminologien hyppigst
anvendes i artiklen om udland – igen med undtagelse af epidemiologisk tematiserede
artikler, der stort set alle sammen nævner risikogrupper. Det ses ved, at søjlen for
‘ingen risikogrupper’ nævnt i artiklerne er mindst for ‘udland’ og ‘epidemiologi’. Artikler
om udland udspringer ofte af offentliggørelsen af epidemiologiske statistikker, som
kommer til at definere artiklernes emner og ordvalg.
Det sidste bjerg i Figur 11 vedrører geografien for HIV og AIDS. Mens termen
risikoområder overvejende anvendes i den medicinske litteratur, er især Afrika og
USA populære i teksterne. Afrika forbindes forholdsvis entydigt med katastrofen, som
metaforiseres som ‘steppebrand’ o.lign., mens USA også i høj grad nævnes i
forbindelse med håbet om en medicin eller vaccine. Denne ensidighed er med til at
forstærke den opfattelse, at viden hører sammen med USA og Vesten, hvorimod
katastrofen i Afrika tilskrives kultur, som per implikation bliver synonymt med
modsætningen af viden, uvidenhed og irrationalitet. Dette forhold vil blive tydeligere
senere. Bemærk også, at Grønland figurerer relativt ofte i den medicinske litteratur,
men stort set er ude af den offentlige debat.
Grønlands særlige position fremgår lidt tydeligere af Figur 13, der også klart viser
forholdet mellem Afrika og USA. 40 Mens Afrika dominerer beskrivelsen af HIV og AIDS
i udland, er størrelsesforholdet mellem de to regioner omvendt, hvad angår behandling
af sygdommen.
Det kan være svært at præsentere en redegørelse for hyppigheden af ord til beskrivelse
af en dødelig sygdom uden at lyde kynisk. Afrikas position som den hyppigst nævnte
region afspejler også det faktum, at sygdommen har meget alvorlige konsekvenser både

Figur 13
40 Bemærk, at det er antal artikler, der nævner hver term, som kan aflæses i Figur 13&. Det vil sige,
at en artikel, der næv ner eksempelvi s både Afrika og USA v il bliv e talt to gange, i modsætning til en
artikel, der kun næv ner Afrika, m en gør det 2 gange.
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for smittede individer, for familier, for landsbyer, regioner og lande. Den tekstmæssige
fokusering på bøsser afspejler også det faktum, at bøsser har været den formodentligt
hårdest ramte ‘gruppe’ i Vesten, relativt uafhængigt af, hvor gruppens grænser går.
AIDS-landskabet er en blanding af redelige beskrivelser, statistiske data, gisninger og
spekulationer, fordomme og sensationsmageri, samt ikke mindst ønsket om at sælge
blade. For denne som for enhver anden kulturel mangfoldighed kommer statistiske
analyser til kort overfor denne variation. Men bjergtoppene illustrerer nogle tendensser,
der ligger i interessant forlængelse af epidemiologiens beskrivelser af AIDS-epidemien.
Lovgivningens landskab
Hyppigheden af de forskellige risikogrupper er meget varierende for de forskellige
temaer. Mens Appendiks 3 giver en detaljeret skematisk oversigt over hyppigheden af
forskellige risikogrupper, viser Figur 12 fordelingen for de risikogrupper, der primært er
interessante i undersøgelsens overordnede kontekst. Her er det værd at bemærke, at
artikler om HIV og AIDS i udlandet nævner kvinder, børn og prostituerede (kvinder)
langt hyppigere end i de andre temaer med undtagelse af artikler om epidemiologi og
smittespredning. Det er også værd at bemærke, at risikogruppeterminologien hyppigst
anvendes i artiklen om udland – igen med undtagelse af epidemiologisk tematiserede
artikler, der stort set alle sammen nævner risikogrupper. Det ses ved, at søjlen for
‘ingen risikogrupper’ nævnt i artiklerne er mindst for ‘udland’ og ‘epidemiologi’. Artikler
om udland udspringer ofte af offentliggørelsen af epidemiologiske statistikker, som
kommer til at definere artiklernes emner og ordvalg. Mens anvendelsen af nøgletermer
for risikogrupper og risikoområder var kendetegnet ved høj frekvens indenfor alle
bladtyper og stor variation i anvendelesen af de enkelte termer, er AIDS-lovgivningens
landskab ganske anderledes. Dels har det kun ét bjerg, dels foregår en stor del af
diskussionen udelukkende udenfor de medicinske tidsskrifter, jævnfør Figur 14. Bjerget

Figur 14: Lovgivningens landskab; hyppighed af artikler med en given nøgleterm i absolutte tal.
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indledes med termen lovgivning, som optræder ganske hyppigt i forbindelse med
sygdommen, og det topper med HIV-test, hvis placering i denne sammenhæng
imidlertid ikke er entydig. Anvendelsen af begrebet HIV-test henviser ikke nødvendigvis,
og ikke nødvendigvis eksplicit til lovgivning. I 21,5% af artiklerne, hvor HIV-test
anvendes, nævnes lovgivning, hvorimod det omvendt er tilfældet, at i 57,6% af de 85
artikler, hvor lovgivning nævnes, sker det i sammenhæng med HIV-test.
Sammenkædningen af lovgivningen og HIV-test sker som regel i diskussionen af et eller
flere af begreberne Anonymitet, Frivillighed, Smitteopsporing, og Registrering. Det
foregår hyppigst i avisernes debatsider, sjældnere i medicinske tidsskrifter, hvor der
ydermere oftere er tale om, at samtlige de nævnte termer indgår i de samme artikler,
mens der er større spredning i de andre bladtyper. I den mere følelsesladede del af
lovgivningsdiskussionen, der omfatter egentlig kriminalisering af HIV-smittede, flader
landskabet for de medicinske tidsskrifter og populær- eller fagtidsskrifterne ud, mens
aviser og Ekstra Bladet og B.T. tager over med så stor iver, at det samlede landskab
får en stigning på straf, dom. Det er en diskussion, som flytter indholdet af spørgsmålet
om skyld, uskyld fra at være et personligt problem vedrørende den enkeltes
skyldfølelse i forhold til smitten til at være et offentligt anliggende, hvor man undertiden
stiller sig den ejendommelige opgave at skelne mellem de skyldige HIV-smittede og de
uskyldige ofre.
Forebyggelsens landskab
AIDS-landskabets offentlige tale om forebyggelse er båret af tre søjler, som er forbundet
med hinanden: Det er forebyggelsens middel, dens indhold og dens formål. Midlet til
forebyggelse er undervisning og, især, oplysning, for eksempel på arbejdspladser.
Her har Sundhedsstyrelsen haft en kampagne i perioden, der, som det fremgår af Figur
15, har givet størst dækning i populær- eller fagtidsskrifter, som iøvrigt er den mest
stabile bladtype indenfor forebyggelseslandskabet. Oplysningens indhold – og
diskussioner af oplysningens indhold – fokuserer primært på sikker sex og kondomer,
to begreber, der i offentligheden er blevet nærmest synonyme, og som danner
landskabets midterste bjergtop.
Det sidste bjerg har at gøre med oplysningens formål. Det indledes med en dal, hvis
hensigt er eksplicit at bekæmpe, som det hedder, uvidenhed og fordomme. Det er
især bemærkelsesværdigt, at diskussion af fordomme er stort set fraværende i den
medicinske litteratur, til trods for, at antagelsen om udbredte fordomme i forhold til
sygdommen spiller en afgørende rolle for, hvordan sygdommen gribes an iøvrigt. Det
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Figur 15: Forebyggelsens landskab; hyppighed af artikler med en given nøgleterm i absolutte
tal.
bekræfter Williams’ (1987) begreb om ortodoksi i lægeverdenen i forhold til
stigmatisering: Man tager stigmatisering for givet, men man beskæftiger sig ikke med
det i konsultationen, måske fordi det per definition er udelukket fra lægens kliniske
sfære: Det strider som bekendt mod lægens professionelle kodeks at behandle nogle
patienterne bedre end andre.
Der antages ofte at være en snæver sammenhæng mellem uvidenhed, ikke mindst
uvidenhed om smitteveje, og fordomme. Men faktisk beror fordommene jo netop på
viden, omend en mere begrænset viden måske kan føre til flere fordomme. Hvis man
er helt uvidende om smitteveje, er der næppe grundlag for at danne sig fordomme.
Bekæmpelsen af fordomme udgør den bløde og i sammenhængen den mindst
prioriterede side af oplysningens formål. Det primære formål er at undgå
smittespredning, som kan ske med eller uden individets medvirken igennem inficeret
blod. Men principielt henføres smittespredning til risikoadfærd, herunder
promiskuitet. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, hvor lille en rolle risikoadfærd
spiller i samtlige bladtyper i sammenligning med termen risikogrupper, for slet ikke at
tale om beskrivelser af konkrete risikogrupper, jævnfør Figur 11. Bemærk også
forskellen mellem risikoadfærd og promiskuitet: Risikoadfærd nævnes primært i
medicinske tidsskrifter og populær- eller fagtidsskrifter, mens promiskuitet primært
nævnes i aviser og Ekstra Bladet og B.T., således, at de begge får den samme samlede
vægt i teksterne.

AIDS-behandlingens landskab
Som tidligere nævnt er talen om behandling adskilt fra talen om forebyggelse.
Behandlingens nøgletermer lader sig imidlertid også dele i to landskaber, nemlig på den
ene side den behandling, der primært er i professionelles varetægt, og som jeg har
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kaldt den medicinske behandling, og på den anden side behandling i en bredere
forstand: Hvordan behandler vi hinanden? Denne sidste del har jeg kaldt ‘almen
behandling’. Det er primært den første, som lever sit eget biomedicinske liv, mens den
almene del er knyttet til forebyggelsens kamp mod fordomme.
Almen behandling
Nogle af termerne i den almene behandlings landskab er gentagelser fra tidligere
landskaber og en påmindelse om, at også denne statistiske undersøgelse ligesom
enhver anden er en måde at skabe viden på, ikke en måde til at finde forudeksisterende
viden: Landskabernes formationer afhænger af, i hvilken rækkefølge, jeg har anbragt
termerne. Denne rækkefølge er, som det turde være fremgået, ikke kvantitativt, men
kvalitativt bestemt. Det er termernes betydningsindhold, der binder landskaberne
sammen, ikke deres hyppighed.
Påvirkning af holdninger er som nævnt et af målene for oplysningsindsatsen, og, som
det fremgår af Figur 16, diskuteres holdninger også hyppigst i populær- eller
fagtidsskrifter, hvor en stor del af oplysningsindsatsen foregår. Holdningsbearbejdelsen
er i kraft af Sundhedsstyrelsens kampagne ført ind på arbejdspladser, men også andre
institutioner som kirken har ført en til tider heftig holdningsdiskussion.Vigtigheden af
forholdet til pårørende for HIV-smittede nævnes relativt ofte, især i personhistorier
(42% mod 22% for de øvrige temaer). Fordomme er en gentagelse fra Figur 15, men
den er interessant at sammenligne med de efterfølgende kategorier. Diskrimination

Figur 16: Den almene behandlings landskab; hyppighed af artikler med en given nøgleterm i
absolutte tal.
som følge af HIV eller AIDS fylder lidt mere både i medicinske tidsskrifter og i aviser,
men der er sjældent tale om egentlige eksempler på diskrimination. Typisk beskrives
diskrimination som en kendsgerning, som et af de elementer, der ligesom eksempelvis
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promiskuitet er med til at blokere for en effektiv indsats overfor sygdommen.41
HIV og AIDS som en trussel er en af de metaforiske konsekvenser af risikobegrebet:
Sygdommen er lukket inde i afgrænsede sfærer, hvorfra den truer med at sprede sig til
‘os’. Vi er her i et bjergmassiv med megen is på toppen og med et spinkelt fundament
i de medicinske tidsskrifter. Angst, frygt for HIV og AIDS er den term, som i hele
tekstanalysen optræder hyppigst. I næsten hver anden artikel beskrives angst for
sygdommen, for døden, for de smittede, for diskrimination, for at nogen skal få det at
vide, etc. Selvom angst/frygt er mindre dominerende i den medicinske litteratur, er det
dog påfaldende, at termen her optræder i 34% af artiklerne mod 45% i de øvrige
bladtyper. Det kan måske være med til at underbygge udsagnet om, at ‘angst styrer
AIDS-politikken’ (Nygaard, 1992), men det er også med til at fortælle fortidens og
fremtidens ny-smittede, at sygdommen er forbundet med skyld og skam, og at det er
nødvendigt at holde den skjult. Den dominerende rolle, som angst spiller i AIDSlandskabet, underbygger analysen af stigmatisering som bundet til angst, jvf. Kapitel 2.
Jeg skal nedenfor vende tilbage til, hvordan ‘angst’ fordeler sig i relation til ‘udland’ og
‘Afrika’
Den medicinske behandling
Den medicinske behandling, som er adskilt fra talen om AIDS-forebyggelse, udgør ikke

Figur 17: Den medicinske behandlings landskab; hyppighed af artikler med en given nøgleterm
i absolutte tal.
41 Lad mig – igen – understrege, at mi n pointe her ikke er, at diskrim ination ikke også foregår. M en,
som med Will iam’s epileptikere, dominerer frygten for diskrimi nation måske over den faktiske
diskriminati onen (Williams, 1987). Der er imidlertid vel beskrev ne eksem pler på system atisk
diskriminati on af HIV-smittede i forbindelse med eksempelvi s rejser, forsikring, tandlæge- og
lægebehandling, og fyri nger fra arbejdspladsen.
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et bjerglandskab, men en flodseng (Figur 17). Her danner forskning grundlaget for den
kamp mod sygdommen, som udkæmpes af den medicinske behandling. Bemærk, at
krigsmetaforiseringen, selvom den givetvis stammer ikke mindst fra immunologien,
næsten ikke findes i de medicinske tidsskrifter, hvorimod den er populær i de andre
bladtyper.
Flodbassinet aftegnes af to termer, som nærmest glimrer ved deres fravær. Hvis min
baggrund for denne undersøgelse ikke havde inkluderet arbejde på et hospital, ville jeg
næppe heller selv have taget dem med: Antallet af ord, der ikke nævnes i teksterne, er
jo ganske uoverskueligt. Termerne normalisering og særbehandling er med, fordi jeg
havde forventet at finde dem; og jeg har ikke fjernet dem fra denne fremstilling, fordi
deres manglende forekomst viser flere ting. For det første er det et eksempel på en
diskussion, som tilsyneladende er ganske intern i sundhedsvæsenet, henholdsvis
blandt mennesker, der arbejder med HIV og AIDS. Diskussionen handler om, hvorvidt
HIV/AIDS skal normaliseres som sygdom, hvilket antages at medvirke til at eliminere
grundlaget for stigmatisering og diskrimination, men også indebærer fjernelse af
anonymiteten i forbindelse med HIV-testen, eller om det omvendt er rimeligt at
sygdommen tildeles flere ressourcer til for eksempel særligt ansatte psykologer,
socialrådgivere, psyko-sociale støtte-personer eller, som jeg selv har været,
brugergruppekonsulent (se Seeberg, 1994b), fordi sygdommen både i sig selv kræver
særlig støtte og fordi den de facto ikke kan siges at være ‘normaliseret’ i offentligheden.
Min ansættelse i denne funktion gjorde, at jeg af og til blev opfattet som en
personificering af denne ‘særbehandling’ af de HIV-smittede, selvom de selv havde
skaffet midlerne til stillingen. Spørgsmålet om særbehandling overfor normalisering skal
jeg vende tilbage til i næste kapitel i forbindelse med behandling af HIV-smittede
udlændinge, hvor spørgsmålet også vedrører kommunikationsproblemer i forbindelse
med behandlingen.
Flodens højre bred omhandler i en vis forstand argumenter for, hvorfor ‘særbehandling’
er en god idé. I centrum af denne diskussion er den enkelte HIV-smittedes
ansvarlighed i forhold til ikke-smittede (i praksis inkluderes ‘ikke-testede’ ofte i
kategorien ‘ikke-smittede’). Ikke mindst den ændrede HIV-lovgivning med tilføjelsen til
Straffelovens §252 (jvf. ovenfor, s.4, ff.) sætter fokus på denne ansvarlighed, som
juridisk kommer til at stå i modsætning til lovens bogstav om ‘hensynsløshed’. Om ikke
andet gør denne lov det sværere at argumentere for, at sygdommen kan ‘normaliseres’.
Jeg nævnede ovenfor i Kapitel 3 at rådgivning og psyko-social støtte kan være
afgørende for, hvordan den enkelte kommer til at leve med sygdommen. Det kan også
have betydning for forebyggelsen. Ganske vist er ansvaret for at undgå smittespredning
den enkeltes, men ud fra såvel et humant som et smittespredningsmæssigt synspunkt
er det samfundets opgave at understøtte denne ansvarlighed med rådgivning og støtte
under de kriser, sygdommen medfører. Mens rådgivning ofte er defineret som testrådgivning, der foregår hos en læge, involverer psyko-social støtte (forstået som
professionel støtte) og støtte i bredere forstand (eks. fra pårørende eller i grupper af
HIV-smittede) sjældnere en læge. Denne forskel afspejler sig i bladtypernes vægtning
af de to kategorier, hvoraf støtte hyppigt nævnes især i populær- eller fagtidsskrifter,
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mens rådgivning oftere nævnes i medicinske tidsskrifter. Rådgivning optræder dog også
som telefonrådgivning, typisk i aviser og populær- eller fagtidsskrifter.

AIDS og Afrika
Min bjergvandring i AIDS-landskabet i det foregående har primært vist, hvad der var på
tale, og ikke meget om, hvordan der blev talt om det. I dette afsnit vil jeg gå lidt tættere
på dette hvordan, ikke ved at ændre metode men ved at ændre detaljeringsgrad.
I det følgende vil jeg undersøge, hvorledes ‘udland’ og ‘Afrika’ beskrives i teksterne, idet
jeg vil sammenligne med anvendelsen af nøgletermer i de øvrige temaer under ét. Som
vi så i Figur 10, er HIV og AIDS i udlandet primært på tale i aviser og populær- eller
fagtidsskrifter. Dette forhold er ikke ligegyldigt. Det er denne del af mediebilledet, som
på den ene side når et stort antal mennesker direkte (modsat medicinske tidsskrifter),
og på den anden side forventes at være ‘seriøs’ formidling (modsat Ekstra Bladet og
B.T.). Figur 13 viste, at henvisning til verdensdele er spredt ujævnt på de forskellige
temaer, men at udlandsstoffet sammen med epidemiologiske artikler samt den lille
gruppe af øvrige naturligt havde flest henvisniger til geografiske regioner. Figur 13 viste
også, at udland hyppigst handler om Afrika. Figur 12 viste, at hyppigheden af udvalgte
risikogruppers optræden i de forskellige temaer ligeledes varierede. Således optrådte
prostituerede, kvinder og børn langt hyppigere i udland end i de andre temaer.
Jeg skal forsøge at give et samlet billede af, hvordan Afrika repræsenteres i AIDSlandskabet – eller rettere, jeg skal vise, hvilke nøgletermer der i særlig grad er, eller
ikke er, på tale i forbindelse med AIDS og Afrika (Figur 18). Der er to typer af
opgørelser på spil i fremlæggelsen. Den ene type opgørelse er tematisk og skelner

Figur 18: Afrika i AIDS-landskabet. Procentvis hyppighed for udvalgte nøgletermer i tekster
henholdsvis i sammenhæng med og uden sammenhæng med Afrika
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mellem udland og øvrige temaer. ‘Øvrige temaer’ er en overordnet kategori, som
betegner alle temaer på nær ‘udland. Kategorien er altså forskellig fra den lille kategori
af ‘øvrige artikler’, som har været anvendt tidligere. Den anden type opgørelse
sammenligner de samme nøgletermer i artikler, som henholdsvis nævner og ikke
nævner Afrika (i Figur 18 henholdsvis “Afrika” og Non”Afrika”). Endelig har jeg skabt en
mere ren kategori, som består af artikler med udland som tema, hvor Afrika nævnes
(“Afrika” og tema=udland). Således illustrerer søjlerne på hver sin måde beskrivelsen
af Afrika, mens linierne på tilsvarende vis illustrerer beskrivelsen af HIV/AIDS i øvrigt.
Forskellen mellem de to opgørelser fremgår at den første kategori i Figur 18: I den
tematiske opdeling inkluderes i udlands-kategorien artikler, som ikke omtaler Afrika
(Afrika nævnes i ca. 50% af disse artikler) og i kategorien af øvrige inkluderes artikler,
som omtaler Afrika (ca. 20%). I den anden opgørelse fokuseres på, om artiklen nævner,
henholdsvis ikke nævner Afrika (non-Afrika). Det indebærer, at der i kategorien Afrika
også indgår et mindre antal artikler, som ikke som sit emne har forhold i udlandet, men
som en passant nævner regionen, herunder især overordnede epidemiologiske
redegørelser for epidemiens udvikling, ligesom der i kategorien non-Afrika indgår
artikler om udland.
Skønt det kan være vanskeligt at holde styr på disse forskellige kategorier, er det
væsentligt at læse det foregående afsnit og selve Figur 18 grundigt, da figuren tjener
som en sammenfatning af hele undersøgelsen af AIDS-landskabet. Min hensigt har
været på en forenklet måde at vise de væsentligste forskelle mellem beskrivelser af
HIV/AIDS i udlandet/Afrika og HIV/AIDS i Danmark. De termer, som er medtaget i Figur
18, er de, der i den overordnede sammenhæng bedst og kortest beskriver, hvorledes
bestemte emner nævnes langt hyppigere, når vi præsenteres for sygdommen i en ikkedansk kontekst. Det er imidlertid ikke alle væsentlige forskelle, jeg har taget med i Figur
18. De, jeg har undladt, har primært at gøre med definerede risikogrupper som bøsser,
homoseksuelle og narkomaner, der sjældent nævnes i forbindelse med Afrika.
Ord som epidemi og statistik optræder omtrent dobbelt så ofte i tekster om Afrika som
i de andre tekster. Det afspejler på den ene side sygdommens voldsomme udbredelse
i visse egne af Afrika; på den anden side peger det også på kilden til mange af
‘udlandshistorierne’, nemlig offentliggørelse af nye WHO-statistikker. Sandsynligheden
for, at artikler om Afrika funderer sig mere direkte på epidemiologiske beskrivelser er
større end for andre emner. Dette statistiske fokus er, som vi tidligere har set, på
kvinder, børn og prostituerede. Uden at det skalk opfattes som en anfægtelse af en
omfattende heteroseksuel epidemi i store dele af Afrika, er det påfaldende, i hvor høj
grad denne epidemi forklares med henvisning til ‘for meget’ sex i form af prostitution
(som nævnes 3 gange hyppigere for Afrika end for Non-Afrika) og promiskuitet (som
nævnes 2½ gange hyppigere for Afrika end for Non-Afrika og 3 gange hyppigere for
udland end for øvrige). Denne forklaring underbygges, især i artikler om epidemiologi,
med henvisning til kønssygdomme, som nævnes dobbelt så ofte for Afrika som for
Non-Afrika. Beskrivelser af kulturelt defineret hemmeligholdelse ledsager hyppigere
HIV og AIDS i konteksten af fri afrikansk seksualitet end i andre sammenhænge,
ligesom religion i kraft af kirken også spiller en langt større rolle i Afrika end udenfor
(hvad angår kirken afspejles den manglende epidemiologiske interesse for religi øse
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forhold i “Afrika”-søjlen, som er markant lavere end de to tematisk orienterede Afrikasøjler om kirken).
Men, som en artikel med en karakteristisk overskrift i dagbladet Politiken har kundgjort,
kan Vesten komme afrikanerne til undsætning ved at gå til kamp mod kulturen! [451]
Kampen indbefatter oplysning og undervisning om kondomer.
Kulturaliseringen af epidemien afspejler sig også i hyppigheden af nøgletermen
heteroseksuel. Heteroseksualitet er, til trods for, at der utvetydigt er tale om en
heteroseksuel epidemi i Afrika, generelt ikke hyppigere nævnt her end i artikler om
andre forhold; bemærk dog, at “Afrika”-søjlen også her afspejler den epidemiologiske
forkærlighed for risikogrupperne. Men man kunne have forventet, at termen
heteroseksuel ville forekomme langt oftere i artikler, der nævner Afrika.
En term, som forekommer markant sjældnere i beskrivelserne af AIDS i Afrika, er angst.
Jeg noterede ovenfor det problematiske i overfokuseringen på angst i forbindelse med
HIV og AIDS. Men forskellen her er også interessant. Den beror på to forhold. For det
første er der mindre grundlag for følelsesmæssig identifikation med afrikanske HIVsmittede, som langt sjældnere giver anledning til personhistorier (en undtagelse er
[410]) men som nævnt oftere henviser til statistik. Derfor er der mindre anledning til at
beskrive angst hos den HIV-smittede. For det andet peger denne forskel på det forhold,
at angsten i overensstemmelse med risikogruppeterminologiens logik ofte beskrives
som angst hos ‘normalbefolkningen’ for at smitten breder sig. Denne angst er lokaliseret
i Danmark: Det er os, der skal være bange for dem.
Beskrivelsen af AIDS i Afrika minder generelt om en bestemt måde at opfatte
udviklingslandes problemer og disses løsninger på: Vi får et kontinent fremvist, hvis
(AIDS)problemer bygger på uvidenhed, og som kan hjælpes ved, at den vestlige
(civiliserede, ikke-promiskuøse) verden giver dem viden (undervisning og oplysning)
og teknologi (kondomer). Det er en beskrivelse, som isolerer HIV og AIDS i Afrika fra
de globale økonomiske og politiske forhold, som udgør de egentlige barrierer for
begrænsning af smitten, og som vedrører fattigdom og gæld i forholdet mellem de fleste
afrikanske lande og den rige verden, men som også handler om eksempelvis krige
mellem og borgerkrige i nogle af de lande, hvor epidemien er værst, heriblandt Rwanda
og Burundi. At definere epidemien primært som et spørgsmål om promiskuitet,
prostitution og uvidenhed, og at gøre det til et kulturelt defineret problem, betyder dels,
at problemet ikke blot er deres, men at de også selv er skyld i det i kraft af deres
anderledes og ‘dyriske’ (jvf. de grønne aber), promiskuøse og, implicit eller eksplicit
primitive kultur; det betyder også, som vi skal se i det næste kapitel, noget for, hvordan
HIV-smittede afrikanere opfattes, hvis de skulle komme til Danmark og få behov for
behandling.

Sammenfatning
Jeg har indtil nu i Kapitel 6 argumenteret for, at de epidemiologiske statistikker, når de
fungerer som karakteristikker af en given kultur i en risikogruppe, har et
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stereotypiserende potentiale, som kan komme til at fungere imod hensigten, idet de for
det første kan virke stigmatiserende, for det andet kan denne stigmatisering blokere for
begrænsing af smittespredning. I kapitel 2 har jeg diskuteret forskellige
stigmatiseringsprocesser, blandt andet med tanke på forskellen mellem på den ene side
den anonyme stigmatisering, som i høj grad foregår i pressen, og som er tæt forbundet
til metaforer og stereotypier, og på den anden side den individuelle stigmatisering, som
især Goffman har analyseret. Der var tale om forskellige aspekter af den samme
proces, eftersom den individuelle stigmatisering bygger på forudeksisterende
stereotypier, som lader sig applicere på individet i kraft af en depersonalisering af den
stigmatiserede. I dette kapitel har jeg dels vist, hvad der oftest er på tale i forskellige
sammenhænge i AIDS-landskabet generelt, dels har jeg vist, at der er
overensstemmelse mellem epidemiologiens fokusering på promiskuitet som kulturel
forklaringsmodel for AIDS-epidemien i Afrika og skriftlige mediers beskrivelse af AIDS
i Afrika. Dette mediebillede må antages at spille en stor rolle som et reservoir af
metaforer og stereotypier, som kan tages i anvendelse, når man skal forholde sig til
HIV-smittede udlændinge generelt og til afrikanere specifikt.
Analysen af teksterne kunne med fordelt gøres grundigere og i højere grad basere sig
på egentligt kvalitative analyser af sammenhængene mellem de forskellige termer.
Opgørelsen har ikke skelnet mellem, hvor ofte en given term blev nævnt i en given
artikel, men kun set på, om den overhovedet blev nævnt, ligesom termens direkte
kontekst heller ikke har været analyseret. En sådan analyse ligger imidlertid hensides
rammerne for dette projekt, og skønt man herved kunne nuancere og kvalificere min
fremstilling væsentligt, tror jeg, mine konklusioner har stået i forhold til mine metoder,
og jeg tror ikke, en grundigere analyse ville ændre på hovedresultaterne: At
risikogruppen modsat nogens opfattelse er en alt for potent metafor til at lade sig
‘udrydde’, hvilket bestemt heller ikke er sket; at talen om og politikken for AIDSbehandling og -forebyggelse er adskilt, hvilket er problematisk af årsager, som vil blive
diskuteret i Kapitel 10; og at Afrika og AIDS præsenteres på risikogruppemanér som et
problem forbundet med promiskuøs kultur og prostitution, ligesom det var tilfældet for
bøsser i begyndelsen af firserne.
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Interviewgrundlaget for beskrivelsen af AIDS-ambulatoriet i dette kapitel bygger som
nævnt på interviews med 9 informanter, heraf 4 læger og 5 sygeplejersker. På
interviewtidspunktet udgjorde de en ganske stor del af det sundhedspersonale, som de
smittede kunne komme i kontakt med i ambulatoriet foruden laboranter og sekretærer.
Et hovedelement i interviewene bestod i at præsentere informanterne for en række af
de nøgletermer, som var blevet afsøgt i medierne (jvf. Kapitel 7). Informanterne blev
bedt om at kommentere disse nøgletermer i lyset af deres personlige erfaringer med
behandling af HIV-smittede udlændinge i ambulatoriet. Der er altså ikke tale om en
undersøgelse af selve kommunikationen mellem personale og udenlandske patienter.
Hensigten med denne delundersøgelse var at undersøge, om der var en sammenhæng
mellem mediebilledet og behandlernes opfattelser. Dette er vigtigt, fordi en del af
udlændingene stort set undgår at tale om deres sygdom udenfor ambulatoriet. Det skal
imidlertid ikke fremstå, som om firsernes epidemiologi entydigt har ‘bestemt’
halvfemsernes mediebillede i Danmark, som dernæst ‘bestemmer’ behandlernes
holdninger i ambulatoriet. Der er ikke tale om envejskausalitet her. Behandlere fra
AIDS-ambulatoriet deltager også i mediedebatten, og de leverer videnskabelige artikler
til ‘Ugeskrift for læger’. Alligevel er der dog en tidsfaktor involveret, som gør det
væsentligt mere rimeligt at antage, at halvfemsernes mediebillede og behandling er
præget af firsernes epidemiologi end omvendt.

Patientfordelingen i ambulatoriet
Af de 1506 nyfundne HIV-smittede, som er registreret i HIV-meldesystemet i perioden
1.8.1990-20.3.1995, er de 339 (22,5%) registreret som indvandrere/flygtninge (jvf.
Statens Seruminstitut). Kønsfordelingen er imidlertid meget forskellig for henholdsvis
danske og udenlandske HIV-smittede. Mens forholdet mellem kvinder og mænd for
danske smittede er ca. 1:5,3, er forholdet for udlændinge ca. 1:1. Udenl andske HIVsmittede mænd udgør således 14,4% af samtlige smittede mænd, hvorimod
udenlandske HIV-smittede kvinder udgør 47,4% af samtlige smittede kvinder (og disse
tal er lavt sat, i den forstand, at uoplyst nationalitet ikke er talt med til
indvandrer/flygtningegruppen. Tælles de med i udlændingekategorien, udgør andelen
af udenlandske smittede 20,1% for mænd og 54,2% for kvinder).
HIV-smittede udlændinge fordeler sig ikke jævnt geografisk i Danmark. Mens der i
hovedstadsområdet er en klar overvægt af mænd fra Europa, er der i Vestdanmark en
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Figur 19

Figur 20

klar overvægt af kvinder fra Afrika.42 Hvor den første gruppe er koncentreret i et lille
geografisk område og, blandt andet fordi der er mange bøsser i gruppen, har adgang
til relativt velfungerende psyko-sociale støttemuligheder og eksisterende netværk for
HIV-smittede,43 er de HIV-smittede udlændinge i Vestdanmark spredt over et stort
geografisk område og lever ofte isoleret fra andre HIV-smittede. Som vi så i Del I, er
hospitalet for mange af disse HIV-smittede på grund af risikoen for stigmatisering det
eneste sted udenfor et eventuelt parforhold, man kan tale frit om sin sygdom.
Det er ikke overraskende, at denne skæve fordeling af henholdsvis mænd og kvinder,
og henholdsvis europæiske og afrikanske HIV-smittede, viser sig i patientgrundlaget i
det jyske AIDS-ambulatorium, som dette kapitel handler om.
AIDS-ambulatoriet, der har patienter fra et stort område af Jylland, behandler ca. 240
HIV-smittede i alt.44Af disse var ca. !16 udlændinge. Denne andel er lidt større, men
afviger ikke voldsomt fra den procentvise andel af HIV-smittede udlændinge på
landsplan (jvf. Kapitel 10), men såvel kønsfordelingen som fordelingen på
oprindelsesregion er bemærkelsesværdig (Figur 19 og Figur 20 ). Flertallet af HIVsmittede kvinder, som behandles i klinikken, var på opgørelsestidspunktet udlændinge,
og hovedparten af disse er afrikanere. Dette faktum stiller særlige krav til
behandlingssystemets kommunikation med og rådgivning af disse patienter,
sammenlignet med dansksprogede patienter. Denne opgave er ikke ny i
sundhedsvæsenet som helhed, men omfanget af kontakter med udlændinge er generelt
øget væsentligt igennem de sidste ti år, uden at der er gjort en målrettet indsats for at
hjælpe sundhedspersonalet med at løse den. I AIDS-ambulatoriet var der ingen præcise

42

Jvf. oplysninger fra Statens Seruminstitut.

43 Hvilket ikke nødvendi gvis indebærer, at der er t ilbud og støtte, som de pågældende HIV-smittede
oplever som relevante for dem.
44

Opgjort per 1.8.1994
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opgørelser af ældre dato, men der var ingen tvivl om, at antallet af afrikanske HIVsmittede kvinder var steget markant i løbet af få år, og at det var stadigt stigende.
Især tre typer af problemer går igen i personalets beskrivelser af HIV-smittede
udlændinge: 1) Kommunikationsproblemer, som henføres til problemer i forbindelse
med tolkebrug, 2) Mindre eller manglende compliance, dvs. ‘samarbejdsvillighed’ hos
patienten i forhold til at følge behandlerens råd, komme til aftalt tid m.v., og 3)
Kommunikationsproblemer, som henføres til kulturforskelle.

Tolkning
Anvendelse af tolk falder egentlig udenfor denne undersøgelses rammer. Dels var der
– tilfældigvis – ingen af de HIV-smittede afrikanere i undersøgelsen, som havde brug
for at anvende tolk. Derfor kan jeg udelukkende belyse dette problem set fra
behandlernes side. Og dels er det en meget omfattende problemstilling, som fortjener
en langt grundigere behandling, end det er muligt at give i denne sammenhæng. Når
jeg alligevel inddrager den i begrænset omfang, skyldes det problemets størrelse. Om
ikke andet kan jeg gøre opmærksom på det og håbe på, at andre vil tage det op.
At anvende tolk er først et praktisk problem. Tolken skal være til rådighed. I nogle
tilfælde, hvor der ingen tolk er, enten fordi man ikke har bestilt en tolk eller fordi tolken
ikke dukker op som aftalt, må man udsætte konsultationen og aftale en ny tid.
Undertiden forsøger man at komme nemt om ved det ved at anvende telefontolk eller
ved at lade et familiemedlem fungere som tolk.
Sp.:

Når du siger, at det nogle gange kan være svært at få afleveret for
eksempel prøveresultater, sådan at du er sikker på, at budskabet er
blevet forstået, hvad gør du så, hvad stiller du op med det?

Sgpl.: Nogle gange har vi gjort det, at vi har foranstaltet en tolk, så har jeg så
ladet det gå videre. Så har vi brugt [...] telefontolk, og så videre. Eller
så har man måske brugt familien, hvis de har haft nogen der kom og
besøgte dem, så har jeg spurgt dem. Det har jeg nogle gange brugt
som en mulighed.
Anvendelse af familien til tolkning kan være praktisk i en konkret situation, hvor man
eksempelvis kan snakke med en patient under indlæggelse om, hvad hun synes om
maden eller lignende. Der kan imidlertid være en tendens til, at det ofte er børn, som
har lært dansk hurtigere end deres forældre, der havner i rollen som tolk. Når det drejer
sig om spørgsmål af egentlig behandlingsmæssig karakter, kan det selvfølgelig være
muligt i absolutte, akutte nødstilfælde at anvende et barn som tolk, hvis en specifik
konkret viden er afgørende for iværksættelse af en omgående behandling; men det bør
i praksis stort set ikke forekomme, at børn anvendes som tolke. Mere generelt er
problemet med anvendelse af familietolke, ikke mindst i sammenhæng med AIDSrådgivning, at det kan være umuligt for patienten at afvise et familiemedlem som tolk på
grund af de sociale relationer i familien, samtidigt med, at patienten ikke har kontrol
over, hvilke spørgsmål, behandleren vil stille i løbet af samtalen, hvilket kan resultere
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i ubehagelige situationer eller få utilsigtede konsekvenser for patienten. Endelig har
familiemedlemmer som tolke ikke tavshedspligt. Hermed er sygehuset ikke i stand til at
garantere patienten, at intim personlig information ikke vil blive spredt i patientens
lokalsamfund.
Hvis man har rekvireret en professionel tolk til kontrolkonsultationen i AIDSambulatoriet, har man imidlertid ikke dermed fået løst alle sine kommunikationsmæssige
problemer. Det næste praktiske problem er ofte tolkens køn. Tolken skal helst være af
samme køn som patienten. Det gælder ikke nødvendigvis kun, hvis der skal tales om
specielt intime seksuelle forhold.
Sgpl.: ...Hvis det er en mandlig tolk, så kan det også være svært, fordi det at
være HIV-positiv eller have AIDS måske, jamen det er utroligt
nedværdigende for hende, og det er slet ikke noget, hun kan snakke
om, selve sygdommen.
Men det er klart, hvis der er tale om eksplicit seksuelle emner, bliver vigtigheden af, at
tolk og patient er af samme køn, endnu større.
Sgpl.: Det er svært at snakke [om] seksualitet med dem fordi det er svært at
sige tissemand til en tolk og få ham til at sige det til den somaliske
kvinde, der sidder der, hvis det er det ord, man vælger at bruge. Og
kondom. Man får ikke noget igen. De sidder og kigger væk og har ikke
øjenkontakt med den tolk og kigger heller ikke over på mig.
Selvom det er en forudsætning, at patient og tolk er af samme køn, er det imidlertid ikke
tilstrækkeligt til at opnå en god konsultation. Mange gav udtryk for, at nuancerne i
informationen går tabt som følge af tolkningen, og at man vænner sig til at stille meget
små forventninger til konsultationer, hvor der bruges tolk. Det resulterer i, hvad en læge
kaldte ‘ekstremt konkrete samtaler’. Når man forsøgte at tale om mindre konkrete
emner, gav det ofte anledning til en følelse af utryghed i forhold til patientens udbytte.
Læge: ...Nogle gange føler [man], at der udspiller sig næsten en dialog
mellem tolken og patienten, inden der kommer et tilbagesvar. Der
synes jeg, det er vanskeligt at vurdere, hvordan og hvorledes tolkene
egentlig fungerer. Der har man faktisk indtryk af, at spørgsmålene
bliver fuldstændig omformuleret. Nu har de siddet og diskuteret mellem
de to, og så får man også et stort og bredt og lidt uhåndterligt svar
nogle gange.
Følelsen af, at information går tabt, uden at man ved præcis, hvad der det er for
information, der går tabt, medfører også en følelse af kontroltab i samtalen. Én udtrykte
det som en oplevelse af, at tolken ‘tager over’ nogle gange, mens en anden selv lod
tolken indgå aktivt i informationen. Det er imidlertid en strategi, som forudsætter et
kendskab til HIV/AIDS, som tolkene ikke får, fordi de ikke uddannes specifikt til at tolke
indenfor AIDS-området:
Sgpl.: Det ville være mere betryggende for mig, hvis jeg vidste, at de [tolkene]
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havde haft et kursus i HIV og AIDS. Jeg har så tit spurgt 'ved du noget
om HIV og AIDS?' Det ved de så. Så noget af det lægger jeg over på
deres skuldre, hvor jeg nok ikke uddyber helt så kraftigt, som jeg ville
gøre, hvis jeg sad selv over for patienten. Og tolkene kommer også fra
en kultur, som, det har jeg oplevet, hvor man har svært ved at sige, at
der er noget, man ikke kan finde ud af. Hvor man siger ja til noget, fordi
det flovt at sige nej. Så helt sikker kan jeg jo ikke være.
Lige så centralt som tabet af kontrol over information til patienten beskrives det tab af
intimitet, som den blotte tilstedeværelse af en tredje person indebærer. Og intimiteten
i relationen mellem patient og henholdsvis læge eller sygeplejerske ses som en
afgørende forudsætning for at kommunikere om de personlige forhold, primært af
seksuel art, som indgår i behandling og rådgivning ved HIV.
Læge: [Tolken] er klart en kompromitterende faktor. I det øjeblik hvor man sad
to, så er der også mere intimitet. Så snart, der er en tredie part inde på
en stue, så ofrer du ganske meget af kontakten til patienten. Det er lige
meget, om det er en tolk eller en sygeplejerske eller en portør eller
hvad det er. Så snart du er tre på en stue, hvoraf den enes rolle er
passiv, i væsentlig grad passiv, så ofrer du en masse af kontakten.
Mens tolkens tilstedeværelse jo nødvendig ved tolkning (uanset, om det blot er i form
af en telefon), sammenfattes opfattelsen af tolkningens betydning for samtalen måske
meget godt i ordet ‘kompromitterende’. En række ting, som er afgørende for personalets
opfattelser af en god samtale, kompromitteres i en udstrækning, så samtalen undertiden
næsten ses som formålsløs.45 Det vil være i sådanne tilfælde, man vælger at udskyde
behandling at måske vigtige emner til den efterfølgende konsultation i håb om, at
konstellationen af patient, læge og tolk ved dén lejlighed skaber en mere frugtbar
kommunikation.
Det samlede billede, som personalet tegner af mulighederne for kommunikation med
patienter, som ikke taler dansk eller engelsk, er imidlertid foruroligende, når man nu
ved, hvor vigtig rådgivning og information er i forbindelse med HIV og AIDS. Kun en
enkelt sygeplejerske blandt personalet gav på interviewtidspunktet udtryk for, at
personalet burde videreuddannes i anvendelse af tolk, og hun havde selv søgt at
komme på et relevant efteruddannelseskursus. Den generelle holdning i interviewene
syntes at være, at problemet primært lå i ‘situationen’. Det virkede, som havde man
også mistet muligheden for at forbedre vilkårene for disse problematiske samtaler.

Compliance

45 På den baggrund ville det ikke undre, hvis der var en vis tilbageholdenhed fra personalets side,
hvad angår anvendelse af tolk . Det er lægen, der i giv et fald skal v urdere, hvornår en tolk skønnes
nødvendig. Det kunne være v æsentligt at undersøge, i hv ilket omfang der er ov erensstemmelse mell em
lægens vurderinger og patient ernes behov i denne sammenhæng; det forekommer jo at være svært for
patienterne at opnå særligt stor indflydelse på rekvireringen af en tolk, hvis de ikke er i stand til at
redegøre for, hvorfor de har det behov – og hvis de kan det, har de næppe brug for en tolk.
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En enkelt læge pegede på, at problemerne vedrørende tolkning også kunne føre til
dårligere compliance blandt de patienter, som var afhængige af tolkning.
Hvis en patient i behandling følger lægernes og sygeplejerskernes (skønt ofte
modstridende) råd, udviser denne patient, hvad der i hospitalsjargon benævnes
compliance. Ordet er blevet en del af ‘dansk’ på hospitalerne.46 Man taler uden at tøve
om ‘non-compliante patienter’, eller ‘patienter, der udviser non-compliance’. Compliant
betyder egentlig føjelig eller eftergivende, men er i denne sammenhæng primært
defineret negativt:
Non-komplians er, defineret bredt, enhver afvigelse fra en medicinsk
ordineret behandling, vejledning, forbyggende aktivitet eller
undersøgelse. (Lunde, 1992: 155)
Som Lunde også gør opmærksom på, er begrebet i høj grad knyttet til en medicocentreret eller behandlercentreret opfattelse af patienter, der ikke gør, som de skal.
Ordet reflekterer en bestemt opfattelse af behandler-patient–forholdet, hvor
behandleren bedst ved, hvad der er godt for patienten, og hvor patienten for at
legitimere sin søgen efter hjælp skal gøre, som der bliver sagt. Compliance opfattes
endvidere som en forudsætning for, at behandleren kan kontrollere sygdommen. Med
sin compliance accepterer patienten i større eller mindre omfang at overdrage ansvaret
for krop, sygdom og behandling til behandleren, hvorefter behandleren i større eller
mindre omfang kan uddelegere ansvar for at omsætte lægens råd og vejledning i
praksis til patienten, som så skal spise de anviste piller, komme til de planlagte
kontroller, etc. Lunde kontrasterer denne behandlercentrerede definition af compliance
med en patientcentreret opfattelse, hvor man ser på, hvilke omstændigheder og valg,
patienten er stillet overfor i sine overvejelser over, om man vil følge et givet råd eller en
given behandling. I det perspektiv kan det, der ud fra et snævert medicinsk perspektiv
er entydigt negativt defineret som non-compliance, vise sig at være udtryk for en
velbegrundet og fornuftsbetonet beslutning hos patienten.
Personalet i AIDS-ambulatoriet udtrykker ikke entydigt en snæver, medicinsk forståelse
af compliance. Man opfatter stedet som et service-ambulatorium, hvor patienten skal
komme for sin egen skyld, og i det omfang, patienter ikke gør, som man råder dem til,
antages det i almindelighed at være udtryk for bevidste overvejelser af fordele og
ulemper hos de pågældende.
Allligevel vurderer man udenlandske HIV-smittede – i vid udstrækning afrikanske
kvinder – anderledes end danske patienter, hvad angår compliance. Dér, hvor der
angiveligt er mindst forskel i denne bedømmelse, er i forhold til medicinsk behandling.
Her opfatter især lægerne, at de tager medicinen, som de skal.
Læge: Specielt sådan noget som Retrovir og også de mere forebyggende
behandlinger, dem tror jeg de følger langt de fleste. Jeg ved ikke, om
det er fordi, de forholder sig anderledes til noget, der skal forebygge

46

Nogle steder, eksempelvi s i Lunde (1992) er det blevet ti l ‘komplians’.
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end behandle for sygdom. Men jeg har ikke indtryk af, at de siger, de
tager medicinen og så ikke har taget den, når det drejer sig om at
forebygge en behandling.
Mens det er lægerne, der ordinerer medicinen, er det imidlertid sygeplejerskerne, som
udleverer den. Sygeplejerskerne får i kraft af denne funktion information om det faktiske
forbrug af eksempelvis Retrovir.
Sgpl.: Det, som jeg kan sige, det er, at hvis de er blevet sat i behandling med
for eksempel Retrovir, og vi så kan se i mappen, jamen det er
simpelthen længe siden, de har fået udleveret noget Retrovir
overhovedet, så er det, man kan begynde at tvivle på det med
informationen, har de fået den? Altså at det er en behandling, de er
blevet er sat i, at det ikke kun er den pakke, de har fået med hjem, de
skal spise, men den skal sådan set følges op af flere pakker.
Denne sygeplejerskes blik for sammenhængen mellem kommunikation og compliance
passer overens med forskningen på området. Lunde (1992: 156) refererer en
undersøgelse, som viser, at forkert medicinindtag (hvor ‘rigtigt’ er defineret som lig
lægens anvisning) faldt fra 57% til 3%, når lægen gav en ordentlig og forståelig
information om behandlingen. I forlængelse heraf er det interessant, at en læge i AIDSambulatoriet i forbindelse med behandling for TB udtrykte tvivl om, hvorvidt de
udenlandske patienter forstår vigtigheden af at fortsætte behandlingen, efter at
symptomerne er forsvundet. Mens erkendelsen af kommunikationens betydning for
compliance således lurer i baggrunden af interviewene hos flere i personalegruppen,
er det sjældent, den kommer så klart frem som hos sygepleejrsken ovenfor. Som regel
henviser man snarere til en kulturel anderledeshed i beskrivelsen af forskel mellem
danske og udenlandske patienters compliance. Paradoksalt nok opfattes udlændinges
compliance som på en gang større og mindre, men på to forskellige felter. Den er større
i den forstand, at udenlandske patienter nemmere accepterer en given behandling.
Læge: Der bliver ikke stillet så mange [spørgsmål]... altså for eksempel med
bivirkningerne og 'hvorfor skal jeg have det og hvor længe'. Der er nok
mere en accept af, at det jeg siger, jamen sådan skal det bare være.
Der stiller danskerne nok mere spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør det,
vi gør, hvad sker der, hvis jeg ikke tager medicinen. Det gælder ikke
om en kamp med udlændingegruppen, men der er langt flere, der
ligesom bare accepterer, at sådan skal det være.
Sgpl.: De tager imod det, nikker og tager imod den information de får. Og så
får de medicin. De stiller ikke nær alle de spørgsmål som danske
patienter gør. Og ikke så skeptiske over for det og overvejelser om
'måske vil de ud af det'. De er meget autoritetstro. Hvis en læge siger,
der er brug for Retrovir, så tager de Retrovir.
Anden læge:
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Selvom man ikke bør have en større tærskel for en anden, så har man
det alligevel, med sikkerhed, fordi at man kan mærke på dem at de
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nødigt vil undersøges, at de som regel er klædt ind, ihverttilfælde for
kvindernes vedkommende, i masser af lag tøj. De sætter sig ned og så
vil de gerne sige at de har de og de symptomer, og så vil de gerne
have en recept med det samme. Det er en anden måde og sådan er de
sikkert vant til det hjemmefra. At gå igennem det der med at spørge ud,
undersøge klinisk og drage en konklusion, det kender de ikke fra de
lande, de kommer fra. En læge er én, man går ind til, og så siger han
med det samme hvad der er galt og bestemmer en recept og en
behandling. De vil ikke diskutere deres sygdomme. De vil ikke vide så
meget om deres sygdom som danskere. De danske patienter, har jeg
en fornemmelse af, vil gerne vide mest muligt om HIV-sygdommen selv.
Også sygdomme generelt set, hvis de fejler et eller andet kronisk. Det
vil de andre ikke, de kommer ind og vil have besked 'hvad mener
lægen?' og så gør man sådan.
Det er her værd at bemærke, at et kommunikativt fænomen – det, at udenlandske
patienter spørger mindre end danske – fortolkes som en egenskab ved udlændinge: De
er autoritetstro. Det er en autoritetstro, der ses som kulturelt forankret, og som
indebærer, at de ikke vil vide så meget om sygdommen. Denne fornemmelse hos
behandleren af en tilbageholdenhed på patientens side og en anden forventning til
lægens rolle, end man almindeligvis er vant til hos danske patienter, kan naturligvis
være rigtig i det konkrete tilfælde. Det kan måske især være rigtigt på baggrund af, at
mange HIV-smittede i 1980'erne var velinformerede bøsser, som rokkede ved lægepatientforholdet blandt andet ved at udfordre lægernes fordomme overfor dem, men
som også havde et netværk, der cirkulerede ny viden om sygdommen lige så hurtigt
som blandt lægerne. Dette har givetvis præget lægernes forventninger til, hvordan HIVsmittede ‘danskere’ plejer at opføre sig, forventninger, som også må justeres i forhold
til ændringerne i patientgruppen som helhed. Uanset disse forhold rokker det imidlertid
ikke ved det problematiske i den antagelse, at en begrænset spørgelyst skyldes
almindelig autoritetstro i en patientgruppe, hvor behandler-patientrelationen er præget
af dårlig kommunikation. Referencen til autoritetstro som forklaring på de manglende
spørgsmål er et eksempel på den opfattelse, at behandlingsmæssige problemer skyldes
kulturel forskellighed, som jeg kalder kulturaliseringen af HIV-smittede udlændinge.
Mens autoritetstroen måske kan siges at være ‘for god’ compliance, er den almindelige
holdning imidlertid, at udenlandske HIV-smittede har ‘for dårlig’ compliance i
sammenligning med danske HIV-smittede, og at denne dårligere compliance primært
kommer til udtryk i manglende overholdelse af tiderne i ambulatoriet. Denne dårlige
compliance forklares typisk med to typer af årsager. Den ene minder om de
patientcentrerede forklaringer på non-compliance, Lunde (ovenfor, s. 173) henviste til.
Læge: Man skal tage lidt mere højde for compliance. De har et andet...
Danskere, hvis de får at vide, at de skal møde til kontrol på et eller
andet tidspunkt, så kommer de som regel. Der er en mindre, hvad kan
man sige, score, ved folk fra 3. verdens lande. Hvis de skal noget
andet, eller hvis der er et eller andet vigtigt, de skal i familien eller
sådan noget, overmatcher det en tid i et ambulatorium. Også uden at
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de melder fra, jævnligt.
Her ser man den manglende overholdelse af mødetiderne som resultat af et bevidst
valg hos patienten, og forskellen mellem danske og udenlandske patienter ses som en
kulturel forskel, hvor de udenlandske i modsætning til danskerne på grund af deres
kultur foretrækker sociale begivenheder fremfor ambulatoriebesøg. Den anden
forklaring ser også non-compliance som kulturelt betinget, men ikke som resultat af et
bevidst valg:
Sv.:

Jeg tror ikke, at de opfatter det som, at det er noget, der er irriterende
for os eller for sekretæren, der sidder med arbejdet. Det opfatter de
ikke på samme måde. Det er nok igen den der kulturelle forskel, at de
ikke er, jeg ved ikke, om de er i et tidssystem, som vi selv er i, med at
klokken det skal du det, klokken det skal du det, og en kalender... Det
tror jeg slet ikke på samme måde overhovedet. Men det er jo heller ikke
sådan, de kommer jo heller ikke bare dumpende og forventer, at vi har
det hele klar, og at vi tager os af dem. Det gør de ikke. Enten så
kommer de ikke til tiden og så ringer de, eller også ringer de som du
ved og melder afbud, og så får de en ny tid, og så melder de afbud...
På den måde der er deres ansvarlighed god nok. Men de kommer ikke
bare en fredag eftermiddag og siger at 'nu vil vi gerne undersøges'. Det
oplever vi ikke. De får en tid nu og så kommer de. Eller ikke.

Men den tidsmæssige non-compliance forklares også med henvisning til forestillinger
om, hvordan medicinsk behandling foregår i ‘Afrika’:
Sp.:
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Det er lidt af en problematik, fordi sekretærerne tit har været utroligt
sure, når udlændinge ikke har mødt op til kontroller, og det kan jeg
også selv blive irriteret over det. Eller har i hvert tilfælde kunne blive
irriteret over det. Og kommer for sent og sådan noget, men hvor min
konklusion eller forslag til forklaring er, at hvis man bor i Afrika og
kommer til en læge eller sundhedsklinik, så er det ikke sikkert, man kan
komme til den dag, man kommer. Det er heller ikke sikkert, at man kan
komme til næste dag. Så må man enten vente udenfor eller komme
igen og se, om køen er mindre. Så de har ikke den opfattelse af, hvor
betydningsfulde de egentlig er i behandlingssystemet. At der sidder en
fem, seks mennesker og venter på dem. Så det er ikke noget de gør for
at genere os. De gør det fordi, de ikke har opfattelsen af, hvor vigtigt
det egentlig er, at de kommer. At der er sat tid af til dem, og at der
faktisk er så mange mennesker der venter på dem. Jeg ved godt, de
ikke ved, der er en kø, men jeg tror ikke, de har den opfattelse af, hvor
vigtige de egentlig er. Fordi de ikke er vant til at blive betragtet som
vigtige i det system. Og den synes jeg selv er meget god at have med
som en forklaring, for at prøve at forstå... og det kan man også bruge,
når man så forklarer, at det er vigtigt at komme, fordi der sidder den og
den og den. Du bliver taget dig af, og hvorfor det er vigtigt at komme.
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Fælles for disse velmende kulturrelativistiske forklaringer er, at de flytter problemerne
fra at befinde sig i relationen mellem behandlere og patienter til at befinde sig i
patienternes kultur, uanset om det er ‘kulturen i hovedet’ i form af eksempelvis
tidsopfattelsen eller om det er ‘kulturen i familien’, hvor familieforhold ‘overmatcher’
ambulatoriebesøget. Denne kulturalisering indebærer en fremmedgørelse overfor
problemer, som man normalt ville opfatte som professionelle problemer, man havde
adgang til at forsøge at løse – problemer vedrørende forståelsen af den givne
information om medicin eller spørgsmål om, hvorvidt fravalg af hospitalsbehandling eller
ambulatoriebesøg træffes på grundlag af den tilgængelige viden om fordele og ulemper,
eller om de skyldes eksempelvis utilfredshed med niveauet for kommunikation mellem
behandler og patient.
Det ligger udenfor denne undersøgelses rammer at udforske den faktiske interaktion
mellem behandlere og udenlandske HIV-smittede, men lad mig antydningsvis udskifte
den kulturcentrerede forklaring af non-compliance med en patientcentreret. Et eksempel
på compliance-problemer set fra patientens synspunkt kommer fra en patient, som er
i behandling for TB, og som foruden AIDS-ambulatoriet har tilknytning til et lokalt
hospital tættere ved sit hjem.
Sv.:

De har mistanke om, at det er TB, men de har ikke fundet det endnu.
Så problemet er, at de siger til mig ‘vi vil give dig noget medicin for
noget, som vi bare har mistanke om. Jeg har taget det medicin nu i
omkring 3 måneder. Og ingen forandring. Det er bare stadig det
samme. [...] de giver mig bare medicinen, selvom de ikke er sikre
endnu.

Sp.:

Er det lægerne derhjemme eller her, som ikke er sikre?

Sv.:

Her. Derhjemme har de afklaret, at jeg ikke har TB, i lungeklinikken. De
puttede noget ned, nogle slanger i mine lunger og tog det ud, noget.
Selv her gjorde de det i marts, og jeg venter på resultatet, det tager
omkring 3 måneder, 4 måneder.

Det er imidlertid ikke kun diagnosen, der tilsyneladende er tvivl om. Patienten oplever
også uenighed mellem hospitalerne om, hvordan medicinen skal tages.
Sv.:

Her siger de, jeg skal tage dem [pillerne] tre gange om dagen, en
morgen, en eftermiddag og en aften, OK. Derhjemme siger de, jeg skal
tage alle tre på en gang.

Sp.:

Har du sagt det til lægerne?

Sv.:

Jeg sagde det til den læge, jeg så i dag. Jeg har også sagt det før. Han
sagde ‘Nej, tag dem på den måde, vi fortæller dig. OK. Jeg gik til
sygehuset igen derhjemme, i lungeklinikken. De giver mig det, som de
vil. De anbringer mig mellem to stole, du ved. [...] OK, her siger de tre
gange, dernede siger de på én gang. Så jeg bestemmer for mig selv.
Jeg vil tage hver dag, hvad jeg nu synes. Så længe jeg bare spiser alle
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dem, de siger. Det er det hele. [...] Dernede siger de, når jeg siger det
til dem, at lægerne her har sagt sådan, så siger de ‘nej, vi er eksperter
i lunger, så vi skal give dig medicinen, som vi mener’. OK, når jeg
kommer her, ‘nej, dernede ved de ingenting, her ved vi det. Du skal
tage en, en, en’. Så siger jeg ‘Virkelig? Mange tak.’ Jeg ved selv,
hvornår jeg vil tage dem. Så længe jeg ved, jeg skal tage tre tabletter,
så ved jeg, hvordan jeg skal tage dem. Men det gør mig skør.
Man kan ikke fortænke denne patient i at tvivle på, om der overhovedet var grund til at
fortsætte behandlingen. Denne frustrerende uenighed mellem to hospitalsafdelinger,
som umuliggjorde compliance, har en pendant indenfor den enkelte afdeling. Her
opleves de mange forskellige læger, patienterne møder i ambulatoriet, ofte som uenige,
fordi en behandling iværksat af den ene læge ved den sidste konsultation måske
seponeres af en anden læge ved den næste konsultation. Der kan, udover uenighed,
være en række gode grunde til en sådan fremgangsmåde; det kan være, medicinen i
perioden ikke har haft den ønskede effekt, etc. Men det generelle billede hos
patienterne er frustration over at møde så mange læger, som ofte siger noget forskelligt,
eller som ikke kender patienten, som derfor skal fortælle sin historie gang på gang.
Denne frustration udbygges yderligere af en undren over, for hvis skyld man egentlig
skal komme, hvis man ikke har konkrete problemer og iøvrigt har det udmærket. En
sådan konsultation vil som regel medføre nogle generelle spørgsmål om, hvordan man
har det og måske en oplysning om, at tallene ser fine ud eller er faldet lidt, og at man
skal komme igen om så og så længe.
Sv.:

Da jeg kom der første gang blev jeg træt af lægen. [...] Der var noget,
jeg ville høre. Måske vidste han ikke, hvad han skulle svare mig, så gik
han bare derhen og sagde ‘OK, jeg kommer, når jeg har været henne
at snakke om det [måske et spørgsmål, lægen har taget med ved
konferencen]’, jeg ved det ikke, han ville finde et eller andet. Og så kom
han ikke tilbage. Så sad jeg bare der i venteværelset. Og efter det, jeg
kom derhen, det var det samme, så får jeg en anden [læge]... Jeg
sagde ‘det er bedre bare at blive hjemme, fordi lægerne, når jeg tager
derhen, de fortæller mig ingenting’. De ved ikke, hvad de skal sige til
mig. Så jeg var træt af dem.

Sådanne udsagn forekommer ikke at adskille sig fra danske HIV-patienters vurderinger
af ambulante kontroller (Seeberg, 1994c). At frustrationen over eksempelvis skiftende
læger og lange ventetider kan være fælles for danske og udenlandske patienter, men
i højere grad giver sig udslag i fravalg af ambulatoriebesøg hos udlændinge, peger
således ikke på specifikke kulturelle forskelle; det peger ikke engang nødvendigvis på,
at der er forskel i den autoritetstro, danske og udenlandske patienter har. Skulle det
være tilfældet, måtte man snarere mene, at danskere generelt har en mere udpræget
autoritetstro i forholdet til læger end de udlændinge, som tager konsekvensen af deres
oplevelse af ambulatoriet. Men der er tilsyneladende konkrete forskelle i
kommunikationen. De danske patienter diskuterer med behandlerne, indtil man når frem
til en løsning, som tilfredsstiller begge parter. Det er en forhandlingsprocedure, som
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læger og HIV-smittede løbende udvikler i kontakten med hverandre.47 I det omfang, en
dansk patient ikke vil følge en given behandling, er det altså med stor sandsynlighed
aftalt med en læge og nedfældet i den pågældende patients journal. Derfor vil denne
manglende behandling ikke blive opfattet som non-compliant. For den udenlandske
patient, som måske har endnu sværere ved at gennemskue, hvordan
ambulatoriesystemet fungerer og hvilken rolle, hun forventes at indtage, er der i højere
grad tale om, at man bliver præsenteret for en behandling, som man måske på grund
af kommunikationsvanskeligheder ikke stiller spørgsmålstegn ved men blot får
udleveret; derefter tager man stilling til, hvordan man vil anvende den konkrete
behandling – og hvordan man vil anvende ambulatoriet som sådan.
Som nævnt er personalet udmærket klar over, at der ka n være
kommunikationsvanskeligheder overfor HIV-smittede udlændinge. Ovenfor er beskrevet
problemer i forbindelse med anvendelse af tolk. Dernæst er beskrevet, hvad der
opfattes som dårlig compliance. Dårlig compliance henføres snarere til kulturel
anderledeshed end til konkrete kommunikationsvanskeligheder. Men der er et tredje
problemfelt, der opfattes som karakteristisk for behandlingen af HIV-smittede
udlændinge, og som vedrører kommunikationsproblemer i tilfælde, hvor man faktisk har
et fælles sprog, typisk dansk eller engelsk.

Kultur og seksualitet
Det dominerende kommunikationsproblem i forholdet mellem personale og HIV-smittede
udlændinge har, når man spørger personalet, at gøre med usikkerhed hos dem selv om,
hvad man kan tillade sig at tale åbent om i den kultur, patienten kommer fra.
Usikkerheden gælder især information om seksuelle forhold.
I rådgivning af HIV-smittede er det helt centralt at etablere en åben dialog om seksuel
praksis og om mulige smitteveje. Men blandt behandlerne eksisterer der meget
forskellige opfattelser af muligheden for at diskutere seksualitet med de udenlandske
HIV-smittede. Nogle opfatter dem som langt mere åbne om seksuelle forhold end
danske patienter, andre som langt mere lukkede:
Læge: De [somaliske mænd] har været ganske åbne omkring det, deres egen
sygdom, den smitte de har fået. Det er egentlig også det jeg har oplevet
blandt de fleste af de andre afrikanere som jeg har set. At de har sådan
været rimeligt åbne omkring det. Mindre moralske næsten end
danskere, som er smittet og langt mere ærlige end danskere.
Sgpl.: De er meget mere blufærdige. Det er sådan hvad man skal tænke på.
Det synes jeg i hvert tilfælde er meget vigtigt, også personalegruppen
at den tænker på det. For eksempel kvinder, det skal helst være en
kvindelig læge, det vil de jo helst have. Det synes jeg også, man skal

47
I undersøgelsesperioden var ambulat oriet præget af lø bende udskiftninger blandt lægerne. Det
indebærer, at det ikke kun er de nye pati enter, men også løbende de nye læger, som skal finde ud af,
hvad der er praksis i ambulatoriet.
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respektere.
Anden sgpl.:

Igen er der kommunikationer i det, fordi det kan godt være svært at
finde ud af det med en afrikansk kvinde... om hun også passer på med
ikke at smitte andre... og få spurgt om det og få et svar. Det kan
selvfølgelig også være med danske kvinder, men det er nok nemmere
at mærke, om der er en ærlighed eller ikke ærlighed over for danske
kvinder end over for afrikanske kvinder. I hvert tilfælde har jeg syntes,
det har været svært at snakke om.

Én mulig strategi er at insistere på at give den nødvendige information, uanset hvordan
den modtages:
Sgpl.: Jeg snakker ikke så meget med udlændinge om seksualitet. Ikke
tovejskommunikation. Jeg siger måske selv en hel masse, og så må de
så tage det eller lade være. Men jeg har nok ikke været modig nok til
at spørge direkte. Der er nogen, jeg har haft mere kontakt til end andre,
hvor man måske godt kunne have snakket med nogen om det. Men jeg
har nok mere snakket selv. Givet en masse oplysninger og snakket selv
om nogle ting og så har jeg ligesom ladet dem tage det ind, de har
kunnet bruge.
Typisk er der en følelse af forpligtelse i forhold til at give en minimal information til
patienten, samtidig med, at der er stor usikkerhed om, i hvilket omfang informationen
faktisk gives i et forståeligt sprog. Men der kan også være en tendens til at undgå
problemet:
Sp.:

Synes du der kan være problemer i at snakke om seksualitet med HIVsmittede udlændinge?

Læge: Der er selvfølgelig de sproglige vanskeligheder igen, men det er i og
for sig ikke noget jeg egentlig har haft så meget med at gøre, så jeg har
været så tæt inde på dem og snakket med dem om det. Jeg ved ikke,
om det er fordi, man viger lidt udenom måske.
Rådgivning vedrørende ikke mindst seksualitet opfattes som væsentligt sværere for
denne patientgruppe sammenlignet med danske HIV-smittede. Selvom der både
eksisterer opfattelsen af, at de er mere lukkede og mere åbne om seksuelle forhold, er
den dominerende holdning klart, at især kvinderne i gruppen er mere blufærdige og
lukkede om deres seksualitet, og konsekvensen er ofte enten, at man er bange for at
støde kvinderne moralsk, eller at man har svært ved at fæste lid til dem.
Samtidigt med denne usikkerhed overfor at tale om sex eksisterer der imidlertid nogle
dominerende opfattelser af, hvorledes deres kulturelt bestemte seksualitet er. Her er
vægten ikke på blufærdighed, men på promiskuitet og prostitution.
Læge: Der er vores opfattelse af prostitution og mange af de indvandrere og
flygtningegruppens opfattelse af prostitution nok vidt forskellige.
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Sp.:

Hvordan?

Sv.:

Hvis vi nu ikke taler om prostitution hvor der er penge med i billedet,
men så skal man bruge ordet promiskuitet i stedet, der er der en anden
holdning. Jeg ved ikke om hvordan man ser på prostituerede som
sådan i vores opfattelse af ordet i Afrika. Der er en anden holdning til
det at have mange partnere uden at være gift. Så kan du kalde det
prostitution eller promiskuitet.

Anden læge:

Jeg ved ikke om de er det [promiskuøse] når de kommer her til landet,
men i Afrika, jeg har ikke selv været i Afrika, men det jeg har fået oplyst
fra folk der har arbejdet i Afrika, at der er en anden holdning. Det er
meget almindeligt, det der med at man... Og ikke noget med at man
skal holde det skjult, det er fuldt acceptabelt at man har forskellige
partnere. Og det kalder jeg promiskuitet.

Der er udbredt enighed blandt det interviewede sundhedspersonale om denne
‘afrikanske’ opfattelse af promiskuitet og prostitution som almindelig og accepteret. Men
der er en markant forskel mellem læger og sygeplejersker i opfattelsen af, hvorvidt der
hermed er tale om en udenlandsk risikogruppe. Mens lægerne ikke er i tvivl om, at der
er tale om en risikogruppe, har sygeplejerskerne et ambivalent forhold til begrebet, som
de gerne ser erstattet af risikoadfærd. Denne forskel afspejler utvivlsomt risikogruppeterminologiens oprindelse i epidemiologien, hvor den opfattes som en neutral term, der
kun udtaler sig om den statistiske sandsynlighed for, at der i en given gruppe er en
større risiko end i befolkningen som helhed for at pådrage sig en given sygdom, jvf.
Kapitel 6. Sygeplejerskerne er i højere grad kritiske overfor ideen om risikogrupper, men
det er ikke en entydig kritik.
Sgpl.: Nu er det jo et fy-ord at sige risikogrupper i HIV- oplysningsdebatten.
Sp.:

Men det bliver brugt flittigt alligevel.

Sv.:

Ja, men her i huset siger vi risikoadfærd. Men det er da rigtigt, det gør
man da.

Sp.:

Er det er reel forandring. Fra risikogrupper til risikoadfærd. Er det ikke
det samme, det hedder bare noget pænere?

Sv.:

Jo. Og i folks bevidsthed, der hedder altid risikogrupper. Det siger alle
dem, der kommer og bliver HIV-testet, 'det er ikke fordi jeg tilhører...' og
så videre. Men det siger de alle sammen.

Sp.:

Ser du dem som en risikogruppe?

Anden sgpl.:

Nej. Det gør jeg ikke. Jeg elsker, at man har fundet et nyt ord der
hedder risikoadfærd. Og det er ikke nogen risikogruppe. Man kan
selvfølgelig godt sige det når det er sådan at de... den anderledes
kulturelle... med kondomer og ikke kondomer, der kan det være en
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risikogruppe, set ud fra den led der.

Sp.:

Ser du dem som en risikogruppe?

Læge: Ja, helt klart.
Sp.:

Hvordan?

Sv.:

Det gør jeg i kraft af, at man kan jo sige, at hvis du ser for eksempel
hvad hyppigheden af HIV-smittede er blandt danskere i forhold til
blandt afrikanere i almindelighed, så er den jo langt større blandt
afrikanere. Og det betyder jo selvfølgelig også, at i det øjeblik du bliver
konfronteret med en afrikaner, så er risikoen i hvert tilfælde betydelig
større for, at du står overfor en HIV-smittet person, end hvis det
tilsvarende var en dansker. Det er jo i kraft af den høje frekvens, de har
af HIV i Afrika. Så det opfatter jeg dem klart som værende. [...]

Sp.:

Så det, du ser, er at der kan være en mulighed for, at AIDS og
afrikanere mere eller mindre pr. automatik bliver koblet sammen?

Sv.:

Ja, det er netop det, jeg kunne se. Det kan [man] jo selvfølgelig godt i
et vist omfang godt tillade sig at gøre uden at have forgjort sig på den
måde. Det er jo en kendt ting at det er et langt større problem i Afrika,
end det er herhjemme. Så det er jo også derfra, at det selvfølgelig
bliver koblet sammen.

Sammenkoblingen af AIDS og afrikanere er opskriften på en risikogruppe i stil med
‘haitianere’ i USA i firserne. Baggrunden for at definere denne risikogruppe er dobbelt.
Dels henvises der til det store antal smittede i Afrika, hhv. i Centralafrika, dels henvises
der til 'kulturel adfærd' som indebærer promiskuitet og/eller prostitution.
Det er interessant, at associationen mellem afrikanere og promiskuitet/prostitution har
et meget begrænset klinisk erfaringsgrundlag som fundament. Ganske vist har der
været kontakt med afrikanske (og danske) prostituerede, men kun i mindre omfang:
Læge: Jeg oplever selvfølgelig at mange af mændene er smittede igennem
prostitution og at kvinderne er smittede af deres mænd igennem
prostitution. Det er vel egentlig også mange gange det, der er grunden,
at mændene arbejder for eksempel ikke det sted hvor de egentlig bor.
Og bor ude i perioder, hvor de så arbejder og er i kontakt med
prostituerede, som måske er en helt legal del af den tilværelse, som de
har ført, i hvert tilfælde tidligere, at sådan gjorde de. Men at det så
betyder, at nu har de altså nu et problem i kraft af, at mange af dem
bliver HIV-smittede, at de så bringer hjem til de byer hvor de kommer
fra. Så der er nok ingen tvivl om, at det er meget den vej rundt at
smitten kommer.
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Sp.:

Har du haft kontakt med nogen, der var prostituerede her?

Sv.:

Nej, ikke direkte, det har jeg faktisk ikke.

Sp.:

Hvad betyder det?

Sv.:

Jeg har kun hørt om én, som har været i korridoren på en afdeling, som
jeg har været på og gået stuegang på, men jeg har ikke været i direkte
kontakt med smittede prostituerede. Det har været stofmisbrugere.

Sp.:

Som har været prostituerede?

Sv.:

Nej, som ikke har været prostituerede.

Sp.:

Jeg tænker på udlændinge...

Sv.:

Jeg har ikke haft kontakt med prostituerede på den måde, ikke som jeg
ved af, jeg har ikke spurgt.

Anden læge:

Det, vi ved, er, at vi ved, der er mange bordeller rundt omkring, der er
nogle sager fra det nordjydske, hvor de prostituerede primært eller
næsten hovedsageligt har været udlændinge, Afrika og også Thailand.
Og at der er en række, der er blevet smittet via de piger. Men det er jo
ikke dem, vi ser her. (...) Jeg har ikke set nogen, jeg har ikke haft med
nogen at gøre, HIV-smittede kvinder som er her som prostituerede. Jeg
har haft med danske mænd at gøre som er blevet smittet af afrikanske
prostituerede her i landet, på den måde, ja.

Disse citater antyder en manglende selvkritik i anvendelsen af kulturelle forklaringer.
Undertiden kan det ydermere være svært for lægen ikke at placere skylden for smitte
som en refleks udløst af hudfarven. Det ses i flg. passus (eller lapsus), som foruden sit
problematiske indhold er kendetegnet af en næsten hudløs ærlighed:
Læge: ..specielt i starten synes jeg, lige da jeg var [startet]herude, jeg synes
det er blevet mere normaliseret igen, men fordi man så de tilfælde, og
man så også nogle af de danske mænd der er blevet snydt, så kunne
jeg ikke lade være med, når jeg mødte en nede i byen, med en mørk
hudfarve, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, om... gad vide,
om det var en HIV-smittet. Jeg var helt bevidst om, at det hænger
selvfølgelig ikke sammen, men det er grobunden for racisme, men jeg
synes det bliver, efterhånden som jeg har været herude... det var mere
i starten, da jeg var her, [jeg tænkte sådan,] så [nu] synes jeg, man får
et mere normalt forhold til det.
Det er tydeligt i disse citater, at personalets viden om de afrikanske kvinders formodede
prostitution og promiskuitet ikke bunder i konkret klinisk erfaring. Ligesom alle andre
henter personalet den viden, de anvender, fra en række forskellige sammenhænge, og
der er ikke kun tale om, hvad man kunne kalde professionel viden. Personalet er også

8: Afrika i A IDS-ambulatori et

side 183

påvirket af de beskrivelser af HIV og AIDS, som blandt andet cirkulerer i medierne. Og
det er formodentligt herfra, hullerne i det rådgivningsarbejde, de plejer at udføre i
forhold til danske HIV-smittede, udfyldes med, hvad jeg vil kalde kulturens sorte kasse,
en ‘black box’, som antages at have en forklaringsværdi i forhold til det ukendte eller det
umiddelbart uforståelige.
Vi har set i Del I, at HIV-smittede afrikanske kvinder reagerede stærkt imod at blive
opfattet som prostituerede, og at dette lighedstegn mellem afrikansk kvinde og
prostitueret udgjorde et af de væsentligste elementer i den racisme, de mødte i
Danmark. Promiskuitet er imidlertid ikke et specielt afrikansk fænomen, set fra denne
zambianske kvindes vinkel:
Sv.:

Der sker også nogle mærkelige ting, mange mærkelige ting her i
Danmark, men det er ikke noget du ser.

Sp.:

Hvad tænker du på?

Sv.:

Man er meget mere åben.

Sp.:

Så man snakker mere om det?

Sv.:

Nej, ikke at man snakker mere om det. Det er meget mere åbent,
promiskuitet, fordi man ser så meget, bare baller og alt det der. Men
det sker også i Afrika, men ikke sådan, at man kan se det.

Sp.:

Det er mere skjult?

Sv.:

Ja, det er mere skjult.

Sp.:

Men tror du det betyder... Den forskel mellem Zambia og Danmark, tror
du det betyder noget for HIV?

Sv.:

Jeg tror, at når det er meget mere åbent, så åbner det andre
menneskers tanker. Og hvis de ser sådan nogle bare kvinder eller... så
kommer de i tanke om måske at have en sidepartner [sidespring] eller
et eller andet.

Det væsentlige i denne sammenhæng er sådan set ikke, hvilken rolle promiskuitet og
prostitution måtte spille i forskellige lokale, konkrete afrikanske sammenhænge. Det
væsentlige er, at såvel behandlere som de HIV-smittede udlændinges landsmænd i
praksis deler den opfattelse, at afrikanske HIV-smittede kvinder i vidt omfang er
prostituerede. Men mens de HIV-smittede afrikanske kvinder kender disse fordomme
hos deres landsmænd, er de ikke klar over, at de deles af sundhedspersonalet. Eller
rettere, de oplever det ikke. Det kan måske netop hænge sammen med, at personalet
opfatter det som sværere at snakke med udlændinge om seksualitet end med danskere.
Der er andre overvejelser blandt personalet om vilkår i Afrika, som kan have betydning
for spredningen af HIV dér, for eksempel migration, og en enkelt af de interviewede
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giver udtryk for skepsis overfor den iøvrigt almindelige forestilling om, at kultur bæres
statisk af mennesker, der kommer til landet. Men ‘kulturaliseringen’ af problemerne er
dominerende. Denne kulturalisering indebærer, at problemerne opfattes som værende
hos de HIV-smittede udlændinge, som man derfor ikke kan gøre så meget andet ved
end at prøve at forstå og gøre sig forståelig på tværs af den.

Kulturens sorte kasse
Kulturaliseringen af compliance-problemer og af rådgivningsproblemer vedrørende
seksualitet er måske særligt væsentlig i forbindelse med HIV/AIDS, eftersom rådgivning
og behandling udgør ambulatoriets væsentligste funktioner. Men kulturaliseringen af
HIV-smittede afrikanere er ikke begrænset til disse felter. Alle spørgsmål, som giver
anledning til undren, og hvor personalet overfor en dansk patient måske ville have
lettere ved at spørge til den konkrete baggrund, er åbne for kulturalisering. Der
eksisterer en hel afrikansk folkekultur i personalets bevidsthed. Ifølge denne folkekultur
har afrikanere...
For lille tilknytning til børn
Sgpl.: Det der med, at der er mange af de afrikanske kvinder, der er taget
herop og har efterladt deres børn i Afrika. Det er sådan noget... jeg kan
godt se at... hvis jeg skal tolke det, er det fordi, de har et andet
familiemønster dernede for det første, at de ikke har det samme
ejerforhold over for deres børn, som vi måske har her i Danmark. Det
er i hvert tilfælde den måde jeg prøver at tolke det på. At det lige så
meget er familiens børn, som det er den enkeltes børn, moderens børn
for eksempel, eller faderens børn. Og der nogle økonomiske problemer
eller nogle andre forhold, der gør at de måske hjælper dem bedst ved
at tage herop med en eller anden mand eller nogle andre ting. Men det
er selvfølgelig ikke, fordi de kvinder er onde eller på andre måder bare
efterlader deres børn. Det kan jeg godt se, og jeg synes det må være
utroligt hårdt for dem at gøre det. Men jeg kan stadigvæk alligevel ikke
forstå i mit hoved, at man kan gøre det.
For stor tilknytning til børn
Sgpl.: De har også en utrolig... hos nogen af dem i hvert tilfælde er driften til
at skulle have børn stærkere end angsten for at give smitten videre.
Eller betydningen af at få børn er større end den betydning, det har, om
man smitter sin mand eller kone.
For få følelser
Læge: Man synes nogle gange, det bliver taget lidt for cool og afslappet, det
at få den der besked. Det kunne meget vel være kulturelt bestemt, altså
hvornår man giver udtryk for følelser og hvornår man ikke gør det. Der
synes jeg helt klart, at der er en forskel, der synes jeg, at jeg får nogle
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helt andre reaktioner, når jeg sidder med danskere, hvor de skal have
den samme information. Nu igen, det er lang tid siden, jeg har ikke i
den her omgang siddet med nogen førstegangssmittede, men også
generelt når man snakker med dem, så føler man ikke, at der er så
mange følelser involveret i det, at det er ligesom om, at de ikke gør sig
helt så mange tanker om, hvad det egentlig indebærer på længere sigt
i forhold til familie og den tid, der ligger foran dem og børn, alt det der
som vi andre måske nok spekulerer meget mere på.
Meget afslappet forhold til døden
Læge: Jeg har nogen gange spekuleret på, om de afrikanske kvinders tanker
om det at være HIV-smittet i forhold til danske kvinder, der er HIVsmittede, om der er sådan mere generelt en fatalistisk holdning til hele
tilværelsen, fordi de er opvokset i et miljø, hvor sygdom og død er
noget der rammer alle aldersklasser meget hyppigere end herhjemme.
Om de derfor li gesom nærmer sig det på en anden måde. Og om de
har det samme behov for det sociale netværk, som vi har.
Døden er tabu
Sgpl.: ...Hun havde en datter på 12 år og hun lå der og skulle dø, [...] og
datteren måtte ikke få at vide, at hun egentlig skulle dø. Det var svært,
og alligevel kunne hun godt se, at mor lå der og skulle dø. Men så fik
jeg også snakket med pigen og så videre. Men det er fordi, der fik jeg
så at vide, at dernede, der har de det sådan med, at der får børnene
det ikke rigtigt at vide. De må ihvertilfælde ikke få at vide, at nu er de
ved at dø, selvom de kan se det.
Mindre ærlighed
Sgpl.: Det kan godt være svært at finde ud af det med en afrikansk kvinde...
om hun også passer på med ikke at smitte andre... og få spurgt om det
og få et svar. Det kan selvfølgelig også være med danske kvinder, men
det er nok nemmere at mærke, om der er en ærlighed eller ikke
ærlighed over for danske kvinder end over for afrikanske kvinder.
Mere ærlighed
Læge: Det er egentlig også det, jeg har oplevet blandt de fleste af de andre
afrikanere, som jeg har set. At de har sådan været rimeligt åbne
omkring det. Mindre moralske næsten end danskere, som er smittet og
langt mere ærlige end danskere. Og det har jo måske netop også at
gøre med, at problemet dernede er en del af hverdagen [dvs. man taler
åbent om det].
For lidt ansvarlighed
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Sgpl.: Det er igen noget, som vi mener og også har hørt, at de kulturelt...
sådan noget som at sige til de her mænd, at det skal være med et
kondom. Det gør de kun, hvis manden siger, at det skal være med et
kondom. Hvis han siger, at det skal være uden eller ikke siger noget,
så er de til for mændene. Så ansvarligheden, den har vi indtryk af at
den... Jeg ved heller ikke om man kan kalde det, at de er uansvarlige,
fordi de handler ud fra deres viden og ud fra deres kultur. Men set i
vores øjne, der er de uansvarlige.
Jeg tror, disse citater rækker til at illustrere, at der eksisterer mange og ofte
modstridende forestillinger blandt personalet om afrikanske HIV-smittede patienters
kulturelle baggrund. Det er vigtigt at forstå, at personalets opfattelse af ‘afrikansk kultur’
ikke er fremlagt her for at udstille personalets opfattelser som særligt fordomsfulde. Det
er afgørende at understrege, at disse beskrivelser af afrikansk kultur i det væsentlige
har to udspring. Dels er de præget af de beskrivelser, man præsenteres for i medierne,
og dels udspringer de af faktiske problemer i behandling og rådgivning af HIV-smittede
udlændinge, som man er nødt til at forholde sig til og forsøge at forklare. Ikke mindst,
hvad angår mediernes beskrivelser af kombinationen af HIV/AIDS og Afrika (jvf. Kapitel
7), er der grund til at antage, at personalet lægger mere mærke til, hvad der skrives om
HIV og AIDS, end befolkningen generelt. Det afspejler sig i mønstre af
overensstemmelse mellem billedet af Afrika i ambulatoriet og i medierne på en lang
række felter.
Vi så i Kapitel 7, blandt andet i Figur 18, s.161, at mediernes beskrivelser af HIV/AIDS
i Afrika er karakteriseret ved en stor vægtning af kvinder, børn, prostituerede og
promiskuitet, med fokus på diskussioner af oplysning og undervisning om kondombrug
som midler imod smitten, samt med en pointering af kirkens og lukkethedens større
betydning. Som sagt i Kapitel 7 var det ikke min hensigt at lave en tilnærmelsesvist
tilbundsgående analyse af HIV/AIDS-diskursen i disse tekster; det ville i sig selv være
en meget omfattende opgave. Jeg ville vise, at der er påfaldende overensstemmelser
mellem behandlernes opfattelser og de trykte mediers billede af AIDS i Afrika.
Undertiden bliver mediernes billeder af AIDS i Afrika ligefrem det – givetvis velmente
– direkte grundlag for konversationen med den afrikanske HIV-smittede, et grundlag,
som imidlertid ved tilstrækkeligt hyppige gentagelser kommer til at virke belastende for
patienten:
Sv.:

De fleste gange, når jeg kommer for at se lægen, siger de, at der er for
mange folk i Zimbabwe, som dør af AIDS. Der er for mange folk i
Uganda, som dør af AIDS. Hvorfor ikke sige, at der erfor mange i
England, der dør af AIDS? Der er for mange i ambulatoriet, som dør af
AIDS, danske! Hvorfor afrikanere? Er det fordi, jeg er sort, at de vil
have, jeg skal vide, hvor mange flere sorte, der er smittet?

Mediebilledets gennemslag præger således på mange måder opfattelserne af de HIVsmittede afrikanere. Mens personalets antagelser om patienternes kulturelle
anderledehed giver sig udslag i forventninger om for lidt eller for meget – åbenhed vs.
lukkethed, blufærdighed vs. promiskuitet og prostitution, overholdelse af mødetider vs.
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autoritetstro – er der hos personalet selv tale om for lidt fokusering på, hvordan
ambulatoriets eget behandlingstilbud over HIV-smittede udlændinge faktisk fungerer og
kan forbedres og for meget fokusering på kulturelle forklaringsmodeller.
Fordi der ikke er tale om professionel viden, er antagelserne ikke i samme grad
underkastet selvkritik og problematisering som den eksplicitte professionelle viden. Det
kommer til udtryk i det ovenstående, bl.a. i den sekvens, hvor det umiddelbart godtages,
at danske mænd er blevet smittet af udenlandske prostituerede i Nordjylland. Selvom
det naturligvis udmærket kan være rigtigt, er der grund til lidt skepsis i forhold til, at en
mand, som går til prostituerede uden at bruge kondom, med sikkerhed kan udpege,
hvem der har smittet ham, ligesom en sådan udpegning lige så vel kunne være en
konsekvens af promiskuitetsparadigmets gennemslag i medierne og den deraf følgende
forventning om, at det nok var afrikaneren, der gjorde det.

Men personalets opfattelser af afrikanere, og afrikanske kvinder især, er som nævnt
naturligvis også præget af erfaringerne fra det daglige arbejde. Det er problemerne i
dette daglige arbejder, man forklarer med henvisning til kulturens sorte kasse.
En black box er den kasse, som registrerer en flyvemaskines bevægelser og
kommunikation. Når et fly styrter ned, søger man i den sorte kasse efter svaret på de
problemer, som forårsagede flystyrtet. Tilsvarende søges sundhedsvæsenets problemer
med udenlandske patienter i kulturens sorte kasse. Man leder i kassen for at få svaret
på patientens problem snarere end at kigge på omstændighederne for patientkontakten.
Læge: De [afrikanske HIV-smittede] kommer bare ind med sig selv som en
black box og siger 'gør nu det ved mig som I skal gøre ved mig, så går
jeg igen' uden at de sådan... der er lukkede ører.
Man finder nemlig kun det i kassen, man selv har lagt derned.

Den konkrete forklaringsmodel
Det daglige arbejde med HIV-smittede afrikanske kvinder er, som det måske er
fremgået af beskrivelsen af de kommunkative problemer, ikke just præget af detaljeret
og nuanceret information om forskellige afrikanske kulturer. De indsigter, man måtte få,
kommer i form af fragmenter fra en række forskellige afrikanske kulturer. Det er disse
fragmenter, som stykkes sammen i konstruktionen af en afrikansk folkekultur i AIDSambulatoriet.
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Problemfelt

Udsagn

Tolk, sprog

Svært at bruge tol k (men umuli gt uden)
Tidskrævende
Svæ rt at v urdere tolkens ov ersættelse
Svært at tal e på fremmed sprog

Diagnostik

Svært at sortere oply sninger
Svært at v urdere, om problem er psyki sk betinget
Svært at v urdere smerter
Svæ rt at v urdere føl elser, sorg og krise
Svært at f orstå måden, de udtrykker sig på

Behandling

Svært at f å dem til at f orstå nytten af behandling
Svært at forklare, hvis man ikke kan behandle
Svært at gi ve et prøv eresultat, så det kan forstås
De har svært v ed at forstå de ting, v i trækker ned over hov edet på dem

Rådgivning

Svært at tal e om seksualitet
Svært at v urdere, hvad de v ed
Svært at v urdere, om de er ærlige
Svært at vurdere, om de er ansvarlige ov erfor andre
Svært at f å dem til at f orstå ansvarlighed
Svært at støt te kontakter til andre HIV -smittede

Tabel 1: Behandleres problemer i forhold til HIV-smittede afrikanere

Hvis man imidlertid glemmer personalets kulturelt baserede forklaringer af deres
problemer en stund og ser på, hvilke ting personalet faktisk opfatter som svære i
forbindelse med behandling og rådgivning, er der et ganske tydeligt mønster, som er
sammenfattet i Tabel 5. Her ses det, at de forskellige problemer faktisk omfatter alle
behandlingens faser: Diagnostik, behandling og rådgivning. Selvom det naturligvis ikke
indebærer, at den enkelte afrikanske smittede ikke får et acceptabelt udbytte at
ambulatoriebesøget, er det mønster, som udspringer af personalets egne opfattelser
af situationen, klart utilfredsstillende.
Som Jöhncke (1995) påpeger i sin vigtige undersøgelse af opfattelser af HIV-smittede
udlændinge blandt professionelle hjælpere i Danmark afspejler en sådan liste imidlertid
også personalets opfattelser af, hvordan patientkontakten ideelt set skal være: Man bør
selvfølgelig tale samme sprog, eftersom det overhovedet at komme til at snakke med
patienten ikke bør være et problem, eftersom denne kommunikation i høj grad er en
forudsætning for, at det er meningsfuldt, at patienten er kommet. Patienten skal kunne
forklare, hvad der er galt, således at behandleren hurtigt kan definere problemet, afgøre
hvilke prøver, der er relevante, og stille den korrekte diagnose. Eventuelle
prøveresultater og behandling skal derefter formidles til patienten, som forstår den og
samtykker på det kvalificerede grundlag, som behandleren har etableret. Og hvad
rådgivning angår, forudsættes en gensidig tillid i behandler-patient relationen, som
både indebærer, at patienten fortæller om sit seksualliv, at behandleren rådgiver om
eventuelt nødvendige ændringer i seksuallivet som følge af smitten og at patienten
følger disse råd.
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Personalet får problemer i forhold til at udføre dette arbejde, fordi afrikanske patienter
i særligt høj grad afviger fra ‘den ideelle patient’. Det er der imidlertid også mange
danske patienter, som gør. Men danske patienters afvigelser defineres ikke i forhold til
deres danske kultur; det kan være, de opleves som besværlige patienter, som patienter
i krise, som ‘svære at snakke med’. Der er imidlertid ikke noget, som binder disse
besværlige patienter sammen som en gruppe. Derfor ses besværlige patientkontakter
med danskere i højere grad tale om enkelststående begivenheder. De afrikanske HIVsmittede er derimod på forhånd markerede af deres udseende. Det betyder ikke, at der
behøver at ligge racistiske motiver bag stereotypierne. Skønt de meget vel kunne
opfattes sådan af en afrikansk patient, er de ofte velmente udtryk for behandlernes
bestræbelse på at forstå patientgruppen. Men det er afgørende, at der er en ydre
markør, som på forhånd knytter bestemte patienter til det skitserede problemkompleks,
og som på forhånd knytter disse problemer sammen med et sæt af etablerede kulturelle
årsagsforklaringer.
Som Jöhncke (ibid.: 72) også påpeger, udgør den kulturelle forklaringsmodel kun den
ene mulige forklaringsmodel for de problemer, man oplever i patientkontakten. Den
anden forklaringsmodel, som jeg vil kalde den konkrete, fokuserer på kontaktens vilkår.
Det er en langt mere kompliceret forklaringsmodel, fordi den ikke stiller sig tilfreds med
henvisning til kulturelle stereotypier. Her ses problemerne at bero på mange forhold
både hos udlændinge og i det danske system. Der er fokus på livet her og nu snarere
end på patientens oprindelsesland, og der er fokus på sociale, økonomiske og kulturelle
forhold som afgørende for patientens situation og adfærd.
I AIDS-ambulatoriet dominerer den kulturelle forklaringsmodel. Men den er ikke
enerådende. Den konkrete forklaringsmodel eksisterer også i ambulatoriet i referencen
til problemer med anvendelsen af tolke og til sprogvanskeligheder i tilfælde, hvor man
ikke anvender tolk, og hvor patientens sprogkompetence i dansk eller engelsk,
henholdsvis behandlerens kompetence i engelsk, ikke er optimal. Men den konkrete
forklaringsmodels grundliggende karakteristikum er fraværet af kulturelle stereotypier.
Det udtrykkes eksempelvis i dette citat:
Læge: Hvis du for eksempel tænker på om... selvom de ved, at de er HIVpostive, [og] alligevel ikke opfører sig ansvarligt, så ved jeg ikke, om
jeg kan sige, at udlændingegruppen er mere eller mindre ansvarlige
end danskerne jeg har mødt. Det synes jeg ikke, man kan sige. [...]
Gruppen afspejler menneskelige egenskaber, nogle er ansvarlige og
nogle er ikke, og det gælder hverken mere eller mindre for den gruppe,
end det gør for andre grupper, jeg har haft med at gøre.
Når man ikke forfalder til kulturelle stereotypier, skubber man heller ikke så nemt de
professionelle problemer, patientkontakten måtte rumme, fra sig. Lægen kan i
udgangspunktet på grundlag af holdningen i ovenstående citat gribe spørgsmål om og
rådgivning vedrørende ansvarlighed an på samme måde, uanset om der er tale om en
afrikaner eller en dansker. Dermed undgås en negativ forventning om, at det i den
konkrete situation vil være svært at tale om seksualitet.
Den konkrete forklaringsmodel indebærer også, at personalet kan begribe patienternes
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problemer i forhold til situationen på en anden måde. Mens den kulturelle
forklaringsmodel siger, at ‘det må være svært at komme fra et fremmed land’, tager den
konkrete forklaringsmodel udgangspunkt i, at den pågældende faktisk befinder sig her.
I stedet for at henføre patientens problemer til det at komme fra et fremmed land, hvilket
man jo ikke har indflydelse på, kan man trække problemerne indenfor rækkevidde. Én
er således opmærksom på, at det må være lige så svært for patienten som for
personalet at anvende tolk, tre nævner, at afrikanske patienter har dårligere
forudsætninger for at begå sig og anvende hospitalssystemet end danskere, og én
nævner i den forbindelse den manglende læge-patientkontinuitet som et særligt stort
problem for gruppen. Endelig er der en generel opfattelse af, at de afrikanske HIVsmittede generelt har mindre støtte fra det sociale netværk og er mere bange for, at det
skal blive kendt i omgangskredsen, at man er smittet.
Jöhncke (ibid.: 72) noterer sig, at de to forklaringsmodeller giver anledning til to
forskellige typer af opgaver for behandleren. Den kulturelle forklaringsmodel fordrer, at
behandleren skaffer sig indsigt i et stort antal kulturer. Alene i AIDS-ambulatoriet var
der per august 1994 HIV-smittede fra 13 forskellige nationer, fordelt på fire verdensdele.
Det siger måske sig selv, at den kulturelle forklaringsmodel er en praktisk uanvendelig
strategi, selvom kulturel sensibilitet altid er nødvendig. Den konkrete forklaringsmodel
kræver derimod indlevelse i individets situation her og nu. Jeg har i Kapitel 1 og 3-5
forsøgt at give et bidrag til at forbedre mulighederne for at anvende den konkrete
forklaringsmodel ved at skærpe opmærksomheden om, hvad det er for nogle vilkår, folk
lever under her og nu. Med den konkrete forklaringsmodel, forsøger man at minimere
den automatiserede forskel i opfattelsen af danske og udenlandske patienter, således
at behandling bliver mulig og ikke forringes på grund af angst for at træde over
patientens formodet ømme kulturelle tæer. Men det er også en forklaringsmodel, som
indebærer, at behandlerne erkender, at det er dem, som definerer de vilkår,
kommunikationen skal foregå under. Det er, som Jöhncke (ibid.: 73) påpeger,
personalet, der er på hjemmebane. Det er ingen triviel pointe. Det er personalet, som
indenfor de til enhver tid eksisterende rammer har magten til at yde en given behandling
eller støtte – eller ej.
Og her ligger måske svaret på, hvorfor der overhovedet er denne tendens til at
foretrække den kulturelle fremfor den konkrete forklaringsmodel, når der er tale om
etniske minoriteter. Ovenfor modstillede jeg den afrikanske og den ideelle (danske)
patient. Den opstiller en implicit målestok for, hvornår læge eller sygeplejerske føler, de
har gjort deres arbejde godt, hvornår arbejdet med en given patient lykkes. Den
afrikanske patient udfordrer i langt højere grad end danske patienter på en lang række
områder behandlerens kompetence til at gøre sit arbejde professionelt. Jeg har nævnt,
at bøsserne i firserne gjorde noget tilsvarende i AIDS-epidemiens første tiår. Men mens
bøsserne generelt var velformulerede, velinformerede og velorganiserede,
karakteriserer disse adjektiver ikke mange HIV-smittede afrikanere.48 Bøsserne blev
48
Lad mig for en sikkerheds skyld understrege, at velformulerethed i denne sammenhæng skal
forstås i den konkrete kontekst. Velformulerethed kan opfattes som den direkte modsætning til det væld
af kommunikat ionsproblemer, der eksisterer i relationen til behandlerne, uanset af den enkelte afri kaner
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også af mange behandlere opfattet som problematiske, men de kunne fastholde og
udfordre behandlernes ansvar for behandlingen på en måde, som har givet vedvarende
dønninger indenfor i hvert fald de afdelinger, der primært behandler HIV/AIDS.
Afrikanernes udgangsposition for at gøre noget tilsvarende er klart ringere. De er mere
marginaliserede i næsten enhver henseende. Derfor lader problemerne i behandlingen
sig nemmere opfatte som problemer hos dem. Fischel (1992)har med reference til
socialvæsenet beskrevet, hvorledes den samme tendens til at ‘glemme’ de
professionelle dyder eksisterer dér.
At tage udgangspunkt i klientens sociale/økonomiske baggrund og
samtidig afdække de muligheder og begrænsninger, de offentlige
systemer som sådan står for, er altsammen gode sagsbehandlermetoder. men sagsbehandleren var i dette tilfælde [i forbindelse med
en iransk klient] så fokuseret på de kulutrelle forskelle og nogle
kulturelle stereotyper, at hun var ude af stand til at benytte sig af sit
eget værktøj. (Fischel, 1992: 205)
En sådan opfattelse giver i væsentligt mindre grad anledning til at sætte
spørgsmålstegn ikke blot ved behandlernes professionalisme, men ved
hospitalssystemets villighed til at afsætte de nødvendige rammer, som giver
behandlerne mulighed for at anvende den ekstra tid, den konkrete forklaringsmodel har
brug for – til forskel fra den kulturelle.

Afrikanere i klinikken
På grundlag af det billede af Afrika, der dominerer i AIDS-ambulatoriet, kunne man
måske forvente, at de afrikanske kvinder ville føle sig stigmatiserede eller
diskriminerede. Det kunne man så meget desto mere, fordi de befinder sig i en yderst
sårbar social situation. Det er imidlertid generelt ikke tilfældet. Undersøgelsens
materiale lider dog her af den svaghed, at kun de patienter, som faktisk kom i
ambublatoriet, har kunnet medvirke. Det er i praksis det eneste sted, hvor man som
forsker kan kontakte de HIV-smittede, der ikke generelt er aktive i de eksisterende
foreninger eller selvhjælpsgrupper. Det var mit håb undervejs at komme i kontakt med
HIV-smittede afrikanere uden tilknytning til AIDS-ambulatoriet, men det var et håb, som
var afhængigt af et held, jeg ikke havde. Derfor kunne jeg ikke spørge nogen, hvorfor
de ikke ønskede at komme i ambulatoriet.
At der imidlertid er flere udenlandske end danske HIV-smittede, som ikke er tilknyttet
ambulatoriet, ses af Figur 21. Den viser et skøn over andelen af HIV-smittede danskere
og udlændinge i AIDS-ambulatoriets opland set i forholdt til det faktiske antal patienter
i ambulatoriet. Man kan på baggrund af Kapitel 3-5 kun gisne om, at denne forskel
måske skyldes frygten blandt udlændinge for, at deres sygdom opdages blandt
landsmænd; men en lang række faktorer kan spille ind, herunder bevidstheden om, at
sygdommen er uhelbredelig. Derimod er der ikke meget, som taler for, at den skønnede

...continue
kan være nok så vel formuleret i andre sammenhænge eller på andre sprog.
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m i n d r e
behandlingsfrekvens
skyldes opfattelsen af
afrikansk kultur i
ambulatoriet.
Personalets billeder af
afrikansk kultur
k e n k d e s
tilsyneladende kun i
ringe grad blandt de
afrikansk e HIVsmittede.
Gene r e l t er der
tilsyneladende ganske
stor tilfredshed med
Figur 21: Antallet af patienter er opgjort i AIDS-ambulatoriet (aug. l æ g e r s og isæ r
syge ple jerskers
1994). Det samlede antal er baseret på oplysninger fra Statens
indsats for at hjælpe.
Seruminstitut for HIV-smittede i AIDS-ambulatoriets opland fra
At sygeplejeskerne
samme tidspunkt.
opfattes mere positivt
end lægerne skyldes måske til dels, at forholdet til lægerne adskiller sig fra forholdet
til sygeplejerskerne ved at være besværliggjort af manglende kontinuitet i relationen,
men det har formodentlig også at gøre med sygeplejerskernes støttende fokusering på
patientens hjemlige forhold og nære problemer, hvorimod lægerne opleves som mere
teknisk-medicinsk orienterede og mindre ‘varme’. Det karakteriserer sygeplejerskerne,
at de ofte under patientens ventetid i ambulatoriet tager initiativ til at få en samtale om,
hvordan det går. Kommunikation med lægen opleves ofte anderledes:
Sv.:

Jeg er aldrig blevet spurgt særligt meget af lægerne. [...] For mig, fra
mit synspunkt, så føler jeg, at alle de læger, jeg har set, de vil ikke
spørge så meget. Det er som om, jeg skal fortælle. Og jeg er nødt til at
spørge hele tiden, men de spørger ikke så meget. Det føles, som om
de er bange for at spørge om noget forkert, som jeg ikke ville bryde mig
om at svare på, sådan føles det. Jeg ved ikke hvorfor. De skulle spørge
noget mere, end de gør. [...] Jeg er forresten aldrig blevet spurgt... Det
er altid ‘værsgod at sætte dig’, ‘hvordan har du det’, ‘næste aftale’, har
du taget dit Retrovir’, det er det hele. De spørger ikke videre end det.
Eller måske er det ikke meningen. Jeg ved det ikke. Er det meningen,
de skal spørge, hvordan du har haft det de sidste tre måneder, hvad du
har lavet? Sådan nogle ting, personligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal
sige det, men de skulle spørge mere, end de gør.

Sp.:

Om, hvordan du faktisk lever?

Sv.:

Ja, om hvordan du lever, hvad du har lavet, hvordan du føler, er du
glad for at snakke med os, hjælper det, har du brug for at snakke med
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nogen for at få det bedre, kan vi sende dig et sted hen, hvor du kan
møde andre folk, kan du lide den måde, vi snakker med dig på, er der
noget hjælp, du behøver fra os, hvordan har du det med at komme hver
tredje måned, sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om du kan forstå mig?
Det er imidlertid ikke blot et spørgsmål om, hvad lægen ikke spørger om; det kan også
være et problem at få et tilfredsstillende svar på sine egne spørgsmål. Det kan
eksempelvis gælde i forhold til klager over smerter, som hos Mary:
Sv.:

Nogle gange, når jeg føler mig ikke for godt, så tager jeg derop. Men
hvis det er bare sådan, at han [lægen] bare skal checke, så siger jeg,
jeg kommer ikke, for lige nu fejler jeg ikke noget. Men hvis der går et
stykke tid, måske efter 3 måneder, så skal jeg have taget nogle
blodprøver eller et eller andet, så tager jeg derop. Men nogle gange
kan det godt være træls, hvis du sidder og venter. Og når du kommer
til at snakke med lægerne, siger du ikke så meget, og når du siger
noget... Lige som jeg, jeg ved ikke, hvordan den der sygdom udvikler
sig. Så hvis jeg har ondt, så siger jeg, jeg har ondt her og der. Så nogle
gange siger de 'Arh, du er bare lidt spændt, lidt angst. Jeg har kigget
på dig, der er ikke noget, du fejler ikke noget'. Jeg bliver bare lidt
forvirret. Når jeg kommer hjem, så føler jeg mig skidt tilpas over det
hele. Når jeg er deroppe [siger de] det er OK. Det er bare sådan,
hvordan det er med mennesker, der HIV-smittede.

Sp.:

Du synes ikke, de tager det så alvorligt, hvis du siger, der er et eller
andet?

Sv.:

Næ... Det, som [har været der] det sidste stykke tid [...], det er, at jeg
har meget ondt i brystet og hele min krop. De tror ikke så meget på det.
De siger 'det er bare [fordi], du er spændt, og du arbejder for meget'.
Jeg arbejder ikke. Jeg har ingen arbejde. Det eneste, jeg gør bare lidt
rent i huset. Ja. Og lidt i haven. [...] Jeg kan ikke bare forstå nogle
gange.At det skal være sådan. Man har ondt næsten over hele
kroppen. Og i hjernen også. Øjnene og det hele.

Men det kan også gælde i forhold til blodprøvesvar:
Sv.:

Jeg snakkede med ham den anden [læge] idag. Jeg sagde ‘hvordan
ser det ud?’. Det ved han ikke. Så skal han til at finde ud af hvordan,
han ved ikke engang noget dér [ved konsultationen]. Så skal han ud og
spørge. Og når han går, så glemmer han det hele. Han sagde bare ‘du
venter der’. Så sagde jeg [til mig selv] ‘nej, jeg kommer ikke herhen
[næste gang]. Hvis jeg skal dø, så lad mig dø’. For jeg vil ikke komme
her, der er ingenting... ‘Hvordan er det med mit blod, med mit
immunsystem?’. De vil ikke fortælle mig det.

Disse tre citater beskriver kommunikationsproblemerne fra patientens synsvinkel. I
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ingen af tilfældene var der tale om sprogproblemer. De to patienter talte flydende og
letforståeligt engelsk, den anden flydende dansk. Alligevel oplever de, at der er dårlig
kommunikation henholdsvis fra lægerne, som ikke spørger eller ikke vil svare, og til
lægerne, som ikke forstår.
Det påvirker også af compliance. En patient, som ikke mente, hun behøvede at tage
Retrovir, refererede den samtale, som overtalte hende til at tage det alligevel, således:
Sv.:

For når jeg spørger dem, jeg sagde ‘Hvorfor skal jeg tage de her
tabletter [Retrovir], for de fjerner ikke sygdommen fra min krop, det er
måske kun et spørgsmål om at skabe balance i noget...’. jeg ved det
ikke. Så sagde han ‘Ja, det er sandt, men det vil hjælpe dig, så du ikke
bliver syg, så dit immun...’ hvad er det, de siger, immun...

Sp.:

...System?

Sv.:

...system bliver til sidst knækket. Immunsystemet går helt ned, så bliver
du syg og dør’, det er det, de fortæller dig. ‘Men du skulle tage de her
tabletter, de vil hjælpe dig i det mindste i noget tid, og måske finder de
så noget [helbredende] medicin for det’.

Her kommer den symbolske betydning af Retrovir tydeligt frem (jvf. s. 108). Baggrunden
for patientens afvisning af at spise Retrovir var opgivelse: ‘Hvorfor skulle jeg
overhovedet leve?’ På den baggrund er det måske mindre overraskende, lægen
forbinder det at spise Retrovir med udsigten til at nå at få gavn af en egentligt
helbredende behandling, når den måtte komme. Formodentlig har behandlerne ofte
næsten lige så meget brug for dette håb som patienterne, og jeg har også ofte selv i
mine interviews støttet patienterne i håbet om, at man måtte nå at finde en behandling
i deres levetid. Men spørgsmålet, som lægen skal overveje, er, om Retrovir er det rette
middel til at hjælpe patienten med at genfinde håbet, eller om man i højere grad skal
acceptere patientens fravalg og eventuelt udnytte muligheden for at inddrage en
psykolog i rådgivningen.
Mange af de kommunikationsproblemer, som de afrikanske HIV-smittede giver udtryk
for, er absolut genkendelige fra undersøgelser af kommunikationen mellem danske
patienter og læger (eks. Seeberg 1994c). Det drejer sig om klager over for mange
forskellige læger, for lidt tid til samtalen, usikkerhed i forhold til situationen, for lang
ventetid i forhold til udbyttet af samtalen, etc. Men på grund af den større ulighed
mellem læge og patient er det rimeligt at antage, at sådanne kommunikationsproblemer
er hyppigere i relationen til udenlandske patienter end til danske. Denne antagelse er
i overensstemmelse med personalets egen opfattelse af situationen. Det er denne
forskel i behandlingen af danske og udenlandske patienter, som i høj grad forklares
med henvisning til kulturens sorte kasse. Denne forklaringsmodel gør problemet
uløseligt for behandlerne. I den konkrete forklaringsmodel er der derimod mulighed for
at undersøge, om et problem har kulturelle årsager, fordi man her tør spørge direkte til
alle de kulturelle forhold, som i den sorte kasse blot tavst antages at være mulige
forklaringer – ligesom man kan spørge til alle de relevante omstændigheder ved livet
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i Danmark, som ofte kan vise sig at være langt mere afgørende for patientens valg og
problemer.

Ambulatoriets netværksfunktion
Når denne beskrivelse af opfattelser af og problemer for HIV-smittede afrikanere i AIDSambulatoriet er vigtig, skyldes det naturligvis først og fremmest det enkle forhold, at
kvaliteten af behandling og rådgivning i forhold til en hvilken som helst kategori af HIVsmittede er af stor vigtighed såvel for at hjælpe de pågældende patienter bedst muligt
som for at begrænse smittespredningen ved at give den enkelte støtte til ansvarlighed.
Men det skyldes også de forhold, som blev fremlagt i Kapitel 3 om informationskontrol
og i Kapitel 4 om netværk. Her så vi, at det netværk, som den ‘ideelle’ HIV-patient kan
støtte sig til, og som bidrager til at lette nogle af det officielle sundhedssystems opgaver
overfor HIV-smittede, ofte er utilstrækkeligt for HIV-smittede udlændinge. Det medfører
ofte konkret, at HIV-smittede afrikanere ikke har andre steder at få snakket om og få
støtte vedrørende HIV-relaterede problemer end netop AIDS-ambulatoriet. Det skal ikke
forstås sådan, at alle HIV-smittede udlændinge har større problemer med deres sygdom
end HIV-smittede danskere. Det er ikke et spørgsmål om, hvem det er ‘mest synd for’,
eller hvem der har mest behov for at få støtte i en akut krisesituation. Det skal forstås
sådan, at HIV-smittede udlændinge generelt har adgang til – forudsætninger og
muligheder for at får gavn af – såvel færre behandlings- og rådgivningstilbud som
mindre støtte i omgangskredsen.
På den baggrund kan det næppe undre, at forholdet til ambulatoriet og til læger og
sygeplejersker ofte er ambivalent. Samtidigt med patienternes kritik af ambulatoriet og
dets personale (som beskrevet overnfor), er der stor ros til de samme læger og
sygeplejersker. Ambulatoriet opfattes med rette som det eneste sted, hvor der i det
mindste er en mulighed for at få hjælp. Udtryk som ‘lægerne er gode for mig’, ‘de prøver
virkeligt at hjælpe mig’ eller ‘de eneste, som kan hjælpe mig, er lægerne’ findes i
interviews med næsten samtlige HIV-smittede udlændinge. Der er også eksempler, hvor
kommunikationen fra lægen har været vellykket. Sådanne samtaler har patienterne bidt
ekstra mærke i, fordi man håber på en tilsvarende succes ved den næste samtale. Det
er typisk samtaler, hvor patienten har haft behov for råd og vejledning i forhold til
sociale forhold, for eksempel i forhold til, om det er en god ide at fortælle i børnehaven,
at barnet er smittet. I sådanne tilfælde erfarer man pludseligt, at behandleren godt kan
anvende den konkrete forklaringsmodel og forholde sig til éns totale livssituation i
Danmark fremfor at tænke i kulturelle baner.
I overensstemmelse med diskussionen af informationskontrol (og jvf. Figur 2, s.77) er
der også en tendens til at se lægen og en eventuel partner som de eneste, man har at
holde sig til. Lægen opfattes i princippet som halvdel (hhv. tredjedel, hvis der er en
partner) af en alliance, hvis formål er at løse de problemer, patienten har. Det er en
alliance, hvor lægen næsten opfattes som en slags erstatningsfamilie, hvilket kun øger
frustrationen over, at det så ofte er en ny læge, man møder. Nogle HIV- smittede
udlændinge begynder ligefrem at tage de samme hensyn til lægens formodede følelser
overfor dem, som de tager overfor deres familie, for hvem det blotte syn af den plagede
AIDS-patients krop medfører, at det er den syge, som må trøste den raske. Disse
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patienter anlægger bevidst en strategi, hvis formål er at få lægen til at føle sig godt
tilpas i situationen:
Sv.:

Jeg forsøger altid at stille op med en godt ansigt, hver gang jeg går til
lægen. For at få dem til at føle sig bedre tilpas. Jo mere, du kan glæde
dem, jo bedre du har gjort dig i stand, før du skal se dem, det får dem
til at... De får mere mod og tænker ‘Åh, vi gør vort bedste, vi får vores
patienter til at forsøge at have det godt’. Det er, som om du tvinger dig
selv til at gøre alting.

På grund af problemernes omfang (jvf. Del I som helhed) er der fra patientens side
investeret store følelser i denne kontakt med lægen. Så meget desto større kan
frustrationen over den konkrete lægesamtale derfor blive. I praksis udstrækkes
‘alliancen’ i høj grad til også at omfatte ambulatoriets sygeplejersker, som kommer til at
reparere på nogle af de frustrerede forventninger til lægesamtalen. Fordi lægen ikke har
tid eller ikke forstår, hvad man mener, henvender man sig i stedet til sygeplejerskerne
med sin usikkerhed og utryghed. I hvilket omfang lægerne er bevidste om denne måske
mindre hensigtsmæssige ‘arbejdsdeling’, kan jeg ikke afgøre. Det forhold, at
sygeplejersker i højere grad formår at relatere sig til de konkrete psykiske eller sociale
problemer, patienten kommer med, indebærer undertiden også, at den HIV-smittede
opfatter det, der for sygeplejersken er en professionel omsorgsrelation, som en privat
venskabelig relation.
Sv.:

Min sygeplejerske er min bedste ven nu. Hun er den person, jeg kan
tale med, bedre end med lægen. Hun sagde, jeg måtte ringe til hende
på hendes privatnummer, hvis jeg havde det skidt. Og jeg sagde det
samme til hende. Jeg sagde ‘jeg vil dø nu. Jeg vil ikke have mere
smerte, som jeg har haft allerede, og som jeg har nu.’

Fra den professionelle side af relationen kan denne netværksfunktion imidlertid ses som
en trussel mod at kunne udføre sit arbejde:
Sgpl.: Det betyder jo, at mange af dem har ikke noget familie med her og de
har... det er lige før med nogen af dem, kan det være os der bliver
deres netværk. Og de lever så tyst med den her sygdom, så de lever
på måske løgne. Og det er jo ikke anderledes end det er for nogle
danskere, men jeg tror bare at forholdsmæssigt er der flere af dem, der
lever med det for sig selv og ikke fortæller det til nogen overhovedet.
[...] Men det er jo ikke positivt at have os som netværk. Men så har de
trods alt et netværk. Men at jeg er kontakten til en kvinde og måske
bliver den primære person i hendes liv, det er jo en sølle kontakt at
have. Og det er jo så der, hvor vi som personale skal passe utroligt
meget på, mener jeg. At holde den der professionelle rolle. Fordi ellers
kan vi jo sidde herinde med syv patienter hver dag. Og netop for sådan
nogen som dem kan det godt være, at de egentlig godt kunne tænke
sig, at det egentlig kunne være rart, hvis jeg kunne blive ven af deres
familie, fordi det ville være lidt mere ukompliceret.
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I et arbejde, hvor man dagligt konfronteres med andres store sorg, lidelser og død, er
det utvivlsomt vigtigt at beskytte sig selv mod et for stort følelsesmæssigt engagement
i forholdet til patienterne. Men skønt de er indbyrdes modstridende, peger begge disse
to ciatter på det samme forhold, at denne (oglignende) persobalegrupper er blandt de
eneste i landet, som faktisk forsøger at hjælpe denne dødeligt syge patientgruppe. Det
er personalet på de afdelinger, hvor HIV/AIDS behandles, som primært står med en
patientgruppe, hvis problemer de har svært ved at løse, men som de forventes at løse
indenfor de eksisterende rammer, som bliver stadigt snævrere. Der er ingen tvivl om,
at der er behov for en øremærket ressourcetilførsel både i forhold til
sundhedssystemets evner til at behandle etniske minoriteter og i forhold til HIV-smittede
generelt.
Så meget desto værre er det, at personalet føler, det er svært at støtte sociale kontakter
mellem HIV-smittede udlændinge. Jeg nævnte ovenfor (Kapitel 3), at der ikke
nødvendigvis er den samme holdning til selvhjælpsgrupper blandt udlændinge, skønt
man ikke skal afskrive muligheden i det konkrete tilfælde. For personalet udgør den
kulturelle forklaringsmodel imidlertid en begrænsende faktor i forhold til at hjælpe
sådanne gensidigt støttende HIV-kontakter på vej blandt udlændinge, fordi den
medvirker til, at man afgrænser mulighederne for sådanne kontakter indenfor gruppen.
Ofte kan der være mere brug for kontakter mellem HIV-smittede udlændinge og HIVsmittede danskere. Sidstnævnte kunne hjælpe dem ind i nogle af de eksisterende
støtteordninger, formidle egne erfaringer med sundhedssystemet og selv få indsigt i,
hvordan forholdene for en afrikansk HIV-smittet i Danmark er.
Jöhncke har, på baggrund af sin analyse af professionelle hjælperes opfattelser af og
holdninger til udenlandske HIV-smittede, opstillet en række konkrete forslag i den
forbindelse, som varmt kan anbefales. Hvad angår den generelle behandli ng af HIVsmittede er det i forhold til det foregående især relevant at fremhæve et forslag om et
støttekontaktsystem efter norsk model.
Med en støttekontakt menes en person, der tilbyder at være
kontaktperson og hjælper for en hiv-smittet. Den hiv-smittede bør
tilbydes at få fx navn og telefonnummer på sin kontaktperson kort tid
efter beskeden om, at han/hun er smittet, så der kan etableres kontakt,
når den hiv-smittede ønsker det. I første omgang etableres kontakten
blot, uden forpligtelser om noget bestemt indhold i kontakten.
Funktionen kan være personlig støtte og praktisk vejledning, når der
opstår behov for det. En støttekontaktperson skal kunne fungere som
fx samtalepartner og ledsager til undersøgelser, og være en fortrolig
kontakt for den hiv-smittede. (Jöhncke 1995: 122)
En sådan formalisering af et blandet dansk-udenlandsk støttekontaktnet med både
smittede og ikke-smittede kontaktpersoner, minder, som Jöhncke gør opmærksom på,
om tilbuddet om besøgsvenner, dog med den forskel, at tilbuddet om støttekontakt
gælder hele HIV-forløbet og gives direkte som et tilbud, hvor den HIV-smittede ikke
behøver at ‘opdage’ eller opsøge muligheden for en besøgsven.
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En anden mulighed kunne som nævnt tidligere være at basere en mulig
selvhjælpsgruppe i en religiøs kontekst, eksempelvis indenfor den katolske kirke. Det
er en uprøvet mulighed for at komme en betrængt gruppe til hjælp på en måde, som
kunne være overordentlig relevant.
Hvad angår den mangelfulde kommunikation mellem behandlere og udenlandske HIVsmittede, bør man forbedre personalets og patienternes vilkår for at opnå en
kommunikation på et væsentligt højere niveau end i dag. I den forbindelse er det på sin
plads at fastslå, at en efterhånden næsten uendelig række af danske og internationale
undersøgelser har påpeget generelle og konkrete kommunikationsproblemer mellem
læger og patienter. Det er på tide, at man i udformningen af lægeuddannelsen tog
konsekvensen af dette og indså, at en velfungerende kommunikation med patienten er
den basale forudsætning for at give den rigtige behandling. Måske kunne en
opprioritering af denne del af sundhedsvæsenet oven i købet ende med at resultere i
hidtil usete besparelser på grund af større effektivitet og færre fejlbehandlinger? Er
dette forhold at største betydning på langt sigt, er der imidlertid behov for akut
opprioritering, hvad angår kvaliteten af tolkning. Det gælder formodentlig såvel tolkenes
professionalisme og indsigt i sundhedsforhold som personalets indsigt i at anvende
tolke.
Samtidig med en sådan opkvalificering af kommunikationen, er der tilsvarende behov
for en afkulturalisering i opfattelsen af udenlandske patienter. Det forstærkes af det
faktum, at analysen i det foregående har inddraget patienterfaringer blandt HIV-smittede
afrikanske patienter, som generelt ikke havde problemer med at tale dansk eller
engelsk. Imidlertid ville det være forkert at tro, at HIV-smittede udlændinges
problemer kan afhjælpes ved en isoleret indsats indenfor sundhedsvæsenet. Skønt en
øget indsats her er afgørende, er sundhedssektoren et spejl af det omgivende samfund.
I en bredere sammenhæng er det en påtrængende nødvendighed at erstatte den
kulturelle forklaringsmodel med den konkrete, ligesom der er behov for at forstå, at
kultur ikke blot er noget, de andre har. Mest af alt er der måske behov for at indse, at
billedet af afrikansk kultur såvel i AIDS-ambulatoriet som i medierne og samfundet
udenfor ambulatoriet, ikke er et produkt fra Afrika. Det er et aktuelt produkt af dansk
kultur. I det følgende kapitel skal vi se, at dette i en vis udstrækning også gælder for de
afrikanske kvinder, som rent faktisk havner i prostitution efter ankomsten til Danmark.
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I de foregående kapitler har vi set en udtalt tendens til at kategorisere afrikansk kultur
som promiskuøs og afrikanske kvinder som prostituerede. Denne tendens har været
udtalt i epidemiologien, i medierne og i AIDS-ambulatoriet. I dette kapitel vil jeg beskrive
nogle af de problemer, der faktisk eksisterer for afrikanske kvinder i Danmark i forhold
til prostitution. Kapitlet vil beskrive det rystende forhold, at prostitutionen ofte er en
direkte konsekvens af den bestemmelse i Udlændingeloven, som har til formål at
forhindre såkaldte proformaægteskaber, og som i stedet for at begrænse antallet af
indvandrere (hvilket jo er formålet) tvinger nogle af dem ud i prostitution.
I Kapitel 4 anførte jeg distinktionen mellem indvandrere og flygtninge som en vigtig
skelnen for forståelsen af, hvordan vilkårene er for HIV-smittede fra de tre afrikanske
lande i undersøgelsen. Jeg nævnede det forhold, at indvandreres opholdstilladelsse i
Danmark er underlagt bestemmelserne om familiesammenføring, hvilket i praksis for
voksne fra de såkaldte 3. lande (dvs. udland bortset fra Norden, EU og Nordamerika)
vil sige, at kun hvis man er gift med en dansk statsborger eller en person med
permanent opholdstilladelse i Danmark, har man legitimt ret til at få ophold i landet.
Indvandreres og flygtninges baggrund for at komme til Danmark er vidt forskellige i
udgangspunktet, og der er vidt forskellige retningslinier for deres adgang til at bo i
Danmark. Disse forskelle får imidlertid også betydning for det videre ophold, og HIVsmittede indvandrere lever derfor under væsentligt anderledes vilkår end HIV-smittede
flygtninge.

Årsager til ægteskab
Mary, som boede i Tyskland havde mødt en dansk mand under en ferie i Danmark. Hun
havde ikke noget specielt ønske om at bo i Danmark, men om at blive gift med Ejnar.
De blev gift i Tyskland, hvor Ejnar besøgte hende; at de valgte at bo i Danmark havde
primært at gøre med hans arbejde.
På den måde minder Marys historie mindre om Susans og mere om de, der bliver gift
med danske (som regel mandlige) bistandsarbejdere i den 3. verden. Det var tilfældet
for Joy, der som knap 30-årig blev gift med Vagn. De havde mødt hinanden under hans
ophold som tekniker i Afrika.
Sv.:
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Men i begyndelsen var vi bare venner, så det var ikke... og jeg vidste
ikke, at vi ville blive gift, for Vagn havde aldrig snakket om at blive gift,
når jeg gik ud med ham. Så jeg tænkte, at han var bare min ven, og at
når hans kontrakt udløb ville han tage hjem, og jeg ville blive. Det var
det, jeg tænkte. Men så kom Vagn og sagde i sidste øjeblik, da der kun
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var en måned tilbage, at han skulle tilbage hertil. Så spurgte han mig,
om jeg ville gifte mig med ham. Og jeg sagde ‘Selvfølgelig vil jeg det,
jeg har boet hos dig nu i snart fire år her i mit land, jeg er vant til dig...
Jeg vil gerne gifte mig med dig.’
I både Marys og Joys tilfælde var ægteskabet med en dansk mand baggrunden for
ønsket om at komme til at bo i Danmark. Det indebar også, at der ikke forud for
beslutningen om at bo i Danmark var kontakt til landsmænd her i landet. Hvor man
kommer til at bo, beror i høj grad på den danske mands præferencer, evt. jobmuligheder
m.v. Hvem, man som afrikansk kvinde kommer til at kende, udspringer i første omgang
af disse omstændigheder.
Hos Mary og Joy gik kontakten med en dansk mand forud for ønsket om at søge ophold
i Danmark. Men rækkefølgen kan som i Susans tilfælde også være den omvendte. Her
var familien flygtet fra borgerkrigen i Uganda til Danmark uden hende, og hun skulle
følge efter senere. I mellemtiden krydsede hun den 18-års-grænse, der definerede
hende som voksen i stedet for barn og dermed juridisk ikke længere knyttet til familien.
Hendes eneste mulighed for at bo i Danmark sammen med sin familie var derfor at blive
dansk gift. Som vi så i Kapitel 1 endte bestræbelserne i form af annoncering og møder
mellem Susan og forskellige ægteskabskandidater med et ægteskab med Kurt.
Nogle kunne måske forveksle Susans og Kurts ægteskab med såkaldte
proformaægteskaber. Begrebet opstod i 1970'erne, hvor især danske kvinder på
venstrefløjen giftede sig med palæstinensiske mænd af idealistiske og ideologiske
grunde, så mændene kunne slippe for at blive sendt tilbage til borgerkrigen i Libanon.49
Proformaægteskab er udelukkende en kategori, der er skabt med henblik på at regulere
familiesammenføring i Danmark. Det særlige er her, at den ene part er dansk, den
anden udenlandsk, og at det praktiske forhold, som ægteskabet begrundes i, er
midlertidigt, ikke permanent, omend tidsperioden er blevet længere og i øjeblikket er tre
år - den tid, ægteskabet skal holde, for at den udenlandske part kan opnå permanent
opholdstillladelse i Danmark:
Der er tale om proformaægteskab, når ægteskabet er indgået
udelukkende med det formål at skaffe en udlænding opholdstilladelse,
idet ægteskabet opløses, så snart dette formål er sikret. (Direktoratet
for Udlændinge, 1994: 46)

49 At indgå ægteskab snarere end af praktiske, økonomiske, eller politiske formål, er ikke nyt. Det er
derimod antagelsen af det modsatte, at forelskelse skulle være den eneste legitime årsag til at gifte sig
med hinanden. Sammenkædni ngen mellem ægt eskab og forelskelse stammer f ra romantikken i Eur opa
i 1700- og 1800-tallet. I mange lande, eksempelvis i Indien, er ‘kærlighedsægteskabet’ en særlig
kategori, som vinder f rem i storbyens middelklasse, og som specielt k an bruges til at gifte sig på tværs
af sociale kategorier som kaster. Men det er også en form for ægt eskab, der af mange opfatt es som
udtryk for de unges egoisme og manglende forståelse for sociale forpl igtelser overf or famil ie og
samfund. Det indebærer ikke, at forelskelse skulle være en ny idé, kun at man nødvendigvis skal gifte
sig med den, man elsker. Det særli ge ved proform aægteskabslovgiv ningen er imidlert id, at det er en
udefrakommende instans, der skal tage stilling til parternes motiver, ikke dem selv.
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Måske skal man have mødt Susan og Kurt for at vide, at deres ægteskab ikke er
‘proforma’. Afrikanske kvinder, som fordi de har familie i landet godt kunne tænke sig
at bo i Danmark, har lige såvel som alle andre lov til at indrykke en kontaktannonce i
en avis eller på anden vis at søge at finde en mand, som de kunne tænke sig at blive
gift med, uden at det forudgående ønske om at bo i landet dermed gør det indgåede
ægteskab til et proformaægteskab. Det var tydeligt i Susans tilfælde ved, at hun netop
fravalgte de første mulige partnere. Hvorfor? Fordi hun ikke kan lide dem. I forbindelse
med et proformaægteskab ville det være en irrelevant betragtning, eftersom man
alligevel ikke skulle leve i et egentligt ægteskabeligt forhold.
Det er politiet, der konkret bliver bedt om at undersøge, hvornår et ægteskab mellem
en dansker og en udlænding er et proformaægteskab.
Såfremt direktoratet i forbindelse med en ansøgning om
opholdstilladelse på baggrund af ægteskab eller ved en ansøgning om
forlængelse af en sådan tilladelse henset til de konkrete momenter i
sagen skønner, at der er omstændigheder, der sandsynliggør, at der
ikke reelt er tale om samliv på fælles bopæl, vil direktoratet anmode
politiet om at foretage en samlivskontrol. Af momenter, der kan tale for
samlivskontrol, kan nævnes ægtefællernes manglende evne til at tale
samme sprog, stor aldersforskel, ganske kortvarigt bekendtskab
forinden ægteskabets indgåelse samt naturligvis manglende fælles
bopæl ifølge cpr-registret.
Det er kun i et mindre antal sager, at direktoratet anmoder politiet om
at foretage samlivskontrol. Selve samlivskontrollen foretages af politiet,
der tilrettelægger den praktiske gennemførelse, herunder træffer
beslutning om, hvorvidt og i givet fald, hvornår ægtefællerne skal
opsøges på den angivne fælles bopæl (ibid.: 46-7)
Skønt det angiveligt er i et mindre antal sager, samlivskontrollen foretages, var der flere
af ægteparrene i undersøgelsen, som havde haft besøg af politiet. Det var typisk
tilfældet, hvis – som det også fremgår af uddraget ovenfor – der var tale om stor
aldersforskel mellem ægtefællerne. I de fleste tilfælde var forholdet til samlivskontrollen
og kontakten til politiet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse ganske
udramatisk. For Louise, der nu er død af AIDS, var det anderledes.
Hun var blevet gift med sin noget ældre mand, som hun havde mødt i byen. Også hun
havde familie i Danmark i forvejen. Men hendes mand havde også haft kontakt med en
anden ugandisk kvinde, som han altså havde valgt ikke at gifte sig med. Det gjorde
denne kvinde og hendes familie så sure, at de gik til politiet.

side 202

Sp.:

De var vrede?

Sv.:

Ja. Og så fortalte de politiet, at jeg arbejdede i klinikkerne [som
prostitueret] og sådan nogle ting, og jeg har aldrig nogen sinde... Jeg
ved ikke engang, hvor klinikkerne er. Der var to piger, de kunne ikke
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lide mig. [...] Jeg har aldrig været i en klinik, indenfor i en klinik...
Sp.:

Hvad sagde politiet så?

Sv.:

De sagde ‘hold mund!’. Politiet gik rundt i mit hus hver dag. De kom
hele tiden.

Sp.:

Gjorde de?

Sv.:

Ja. Og de fandt mig altid hjemme. De kunne ikke finde mig andre
steder, og da de fandt ud af det, lod de mig være.

Sp.:

De fandt ud af, at det var løgn?

Sv.:

Ja, det var en løgn. Politiet fulgte efter mig. Overalt, hvor jeg gik, der
var politiet også. [...]

Sp.:

Hvor længe gjorde de det, i hvor mange dage?

Sv.:

Det gjorde de i en måned. [...] Og så sagde de, at jeg er syg [HIVsmittet] og arbejder i en klinik.

Om Louises fremstilling af historien var sand, eller om politiet faktisk havde bedre
grundlag for at gøre, hvad de gjorde, kan vi af gode grunde ikke vide. Men hun fortalte
sin historie til mig på et tidspunkt, hvor hun var døende af AIDS og hvor hun derfor i
hvert fald ikke risikerede et retligt efterspil ved at fortælle sandheden.
Det paradoksale er, at proformaægteskabet er defineret ved, at det opløses, når de tre
år er gået. Men på det tidspunkt har den pågældende udlænding jo ret til
opholdstilladelse. I den forstand må man sige, at det er en temmeligt overflødig
kategori, hvis største effekt er at mistænkeliggøre ægteskaber mellem danske og
udlændinge. At bestemmelsen ikke indfrier sit formål, bemærkes da også indirekte –
men ikke desto mindre med stur tydelighed – af Direktoratet for Udlændinge:
At sådanne arrangementer [proformaægteskaber] forekommer kan
næppe undre, men udbredelsen heraf er meget vanskelig at fastslå,
idet det kun undtagelsesvist forekommer, at en eller begge ægtefæller
går til bekendelse herom. (Direktoratet for Udlændinge, 1994: 46)
De indicier, man anvender for at ‘opdage’ proformaægteskabet inden den treårige
periodes udløb, er heller ikke særligt overbevisende. Sprogfællesskab er naturligvis
vigtigt, men det kan være svært at måle. Det er ikke helt klart, hvordan udenforstående
kan vurdere, om to mennesker har tilstrækkelig stor forståelse imellem sig til, at det er
‘rimeligt’, at de er gift. Det er vel ikke nødvendigvis sådan, at denne forståelse
eksisterer, selvom man taler samme sprog. Stor aldersforskel er også en problematisk
kategori – som om det udelukkende var ældre danske mænd, der ville indgå ‘proforma’.
Det er en kategori, som også i høj grad afspejler danske normer for, hvor stor
aldersforskel bør være. Hvis der er stor forskel i alder mellem danske ægtefæller, kan
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det være, omgivelserne sladrer om det eller rynker på næsen. Det passer ikke til idealet
om et bryllup, men hvorfor skulle det være ulovligt? I mange samfund i verden er det
almindeligt med en betydelig aldersforskel mellem ægtefællerne.
Sv.:

Det gør ikke mig noget [at min mand er 30 år ældre]. Sammenlignet
med, hvor jeg kommer fra, vi tager os ikke særligt meget af, om vi bliver
gift med en gammel person, som ung kvinde. Det er omvendt, vi synes
ikke, det er normalt, hvis kvinden er ældre end manden. Men vi tager
os ikke af, om kvinden er yngre end manden.

Her vil man næppe studse over 30 års forskel, sålænge det er manden, som er ældst.
Derimod kan det give anledning til den samme bagtalelse med det omvendte
aldersforhold, og i så fald behøver kvinden ikke være særligt meget ældre end manden.
I en anden sammenhæng antydede en af kvinderne, at hun som HIV-smittet foretrak at
være gift med en ældre mand på grund af hans manglende seksuelle fordringer:
Sp.:

Hvordan oplever du det at være gift med en ældre mand?

Sv.:

Det er rart. Han er meget god. Du ved, hvis jeg havde giftet mig med en
ung mand, så ville han ikke lade mig i fred [seksuelt], og når jeg er syg
som jeg er... Måske ville han smide mig ud og sige ‘jeg vil ikke have
dig’. Men min gamle mand er bare hos mig hele tiden.

At indgå ægteskab med en væsentligt ældre mand kan således være en blandt flere
sandsynlige muligheder for en yngre ugandisk eller zambiansk kvinde, hvorimod det er
defineret som suspekt af de danske myndigheder.50
Det tredje indicium, at man kun har kendt hinanden kortvarigt inden brylluppets
indgåelse, er pudsigt. Zambianske og ugandiske turister kan almindeligvis opholde sig
i Danmark i tre måneder uden problemer. Hvis man – tilfældigt eller som resultat af en
bestræbelse – finder en potentiel ægtefælle i løbet af de tre måneder, har man næppe
andet valg end at gifte sig hurtigt for måske derefter at finde ud af, om man vil leve
sammen. Man har ikke tid til de i dansk sammenhæng almindelige langstrakte forhold
forud for ægteskab. Heller ikke her kunne man imidlertid drømme om at lave lovindgreb
overfor danskere, som gifter sig, om det så var samme dag de første gang så hinanden.
Ligeledes med det sidste indicium: ‘naturligvis manglende fælles bopæl ifølge cprregistret’. Selvfølgelig er det almindeligt, at ægtefæller bor sammen. Det er faktisk
særdeles almindeligt, at man betragter det at bo sammen som et mindre drastisk skridt
end det at gifte sig. Mange flytter sammen på prøve for at se, hvordan det går, og først
efter at have boet sammen nogle år, og måske efter at have fået et barn, gifter man sig.

50 Man skal ikke deraf drage, at det nødvendi gvis er uproblem atisk for en ung kvinde at gif te sig med
en ældre mand; Edgerton (1973: 15) nævner, ganske vist på grundlag af gamle etnografiske data, at det
‘i mange afrikanske samf und’ kan være kv indens famili e, der gennemtvi nger et ægteskab med en ældre
mand, der har råd til at betale en større brudepri s, skønt hun selv havde f oretrukket en ung mand. At
økonomiske overv ejelser under alle omstændigheder kan i ndgå i forbindelse med v alg af ægtefæl le, er
imidlertid hverken noget nyt eller noget specielt afrikansk.
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Ofte er ægteskabet også her faktisk en overvejelse, der udspringer af lovgivningens
manglende ligestilling af ægteskab og papirløse parforhold, eksempelvis hvad angår
arveforhold. I modsætning til mange andre samfund, hvor det ville være helt
uacceptabelt at bo sammen uden at være gift, indebærer det danske normalforhold
altså, at man først bor sammen, og senere gifter man sig. Den mulighed er der ikke for
ægteskaber mellem indvandrere og danskere; de må gifte sig, før de kan bo sammen.
Men de har ikke lov til at gifte sig og bo hver for sig for at finde ud af, om ægteskabet
kan holde. De skal bo sammen, ellers holder de ikke nok af hinanden til, at det kan
accepteres i henhold til lovgivningen.
Måske er der i mange tilfælde ingen problemer i definitionen af proformaægteskaber.
Marys ægteskab falder i alle måder indenfor de danske normer. Men hun havde også
det held at bo i Tyskland, da hun mødte Ejnar, hvilket gjorde den geografiske afstand
overkommelig. De kunne bruge tid på at lære hinanden at kende til ikke at falde ind
under myndighedernes proforma-indicier. Mary og Ejnar har heller ingen problemer haft
i forholdet til myndighederne.
Måske er der især ikke problemer i det her, hvis man faktisk udelukkende gifter sig med
hinanden for at etablere et ‘proformaægteskab’, hvis eneste hensigt er at give den
pågældende udlænding mulighed for at blive i landet. Hvis man kan finde en dansker,
der er villig til et midlertidigt ægteskabsarrangement, kan man også finde én, der ikke
falder ind under myndighedernes kategori af mistænkelige: En, der ikke er for gammel,
som taler et fælles sprog, og som kan have én boende i et ledigt værelse. Der er næppe
tvivl om, at ‘indicierne’ mere end noget andet reflekterer en ubevidst negation af
forestillingen om det ideelle danske ægteskab, og at de effektivt opstiller
diskriminerende kriterier til at bedømme og eventuelt fordømme blandede ægteskaber,
som man aldrig ville anvende overfor rent danske ægteskaber. Det er ikke blot et
spørgsmål om, at ikke-danskere skal opfylde særlige krav få at få opholdstilladelse i
landet. Det er et spørgsmål om, at definitionen af proformaægteskab i praksis bygger
på uudtalte normative forestillinger om det ideelle ægteskab, som det er etableret i
dansk kultur.
Man kunne måske tro, det var i erkendelse af proformaægteskabets håbløse definition,
man i 1992 indførte en væsentlig stramning i reglerne for familiesammenføring. Det var
det ikke, for man forøgede ægteskabets ‘prøvetid’ fra to til tre år før opnåelse af
permanent opholdstilladelse. Derudover indførte man en bestemmelse om forsørgerpligt
hos den danske part. Herom hedder det blandt andet:
En opholdstilladelse til ægtefæller og samlevere efter
familiesammenføringsreglerne kan gøres betinget af, at den herboende
person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i
stand hertil. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen skal
udlændingemyndighederne som udgangspunkt kræve dokumentation
for, at forsørgelsesevnen er godtgjort, men kan i særlige tilfælde
undlade at stille dette krav. (ibid.: 45)
Kontorchef i Indenrigsministeriets 1. kontor, Kim Lunding, sammenfatter imidlertid
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hensigten således:
Men bag hele stramningen i 1992 ligger der et ønske om at begrænse
mulighederne for at kunne indgå proformaægteskaber, og derved omgå
det indvandrerstop, som reelt har eksisteret siden 1973, og som hele
Udlændingeloven bygger på. (Larsen, 1995)
Stramningerne er undertiden blevet håndhævet med en nidkærhed, så det for danskere
har været sværere at få en udenlandsk ægtefælle fra et land uden for EU til landet end
for øvrige EU-borgere, der boede i Danmark (ibid.). Retorikken omkring flygtninge og
indvandrere er præget af mistænkeliggørelse, og lovgivningen er udformet sådan, at de
anklagede skal bevise deres uskyld. Krig og kærlighed er – skønt de eneste, vi
anerkender – suspekte motiver for at slå sig ned i landet. Var krigen nu også så slem,
når personen trods alt havde mulighed for at komme helt til Danmark? Og hvis
kærligheden er stor nok, kan ægteparret vel lige så godt bo i Uganda... Det er
argumenter, som møder
den,
der
søger
opholdstilladelse, og det er
argumenter, der ikke kun
hviskes bag ryggen, men
som ekspliciteres af de
myndighedspersoner, der
er sat til at behandle
sagerne.
Sp.:

Min mand prøvede
at snakke med
dem – ‘hvad så,
når vi er gift?’ Så
sagde de, at ‘hvis I
er gift, kan du bare
Figur 22
tage af sted
sammen med din
kone [til Uganda]. Det sagde de.Formodentligt betød især bestemmelsen om
forsørgerpligt og dens meget rigide fortolkning et midlertidigt fald i antallet af
familiesammenføringen, som viste sig i 1993 (Figur 22). Dette fald forsvandt igen,
antageligt som følge af en administrativ justering, da den meget stramme fortolkning
viste sig uholdbar.
Er det imidlertid snarere Udlændingelovens krav til forsørgerens økonomiske formåen,
som har reguleret antallet af familiesammenføringer – og dermed også gjort blandede
ægteskaber til et privilegium for de bedre stillede – betyder det ikke, at bestemmelsen
om tre års ægteskab før opnåelse af permanent opholdstilladelse er uden
konsekvenser.

Looping-effekter
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Skønt det i næsten alle sammenhænge er særdeles vanskeligt specielt for indvandrerog flygtningekvinder at finde arbejde i Danmark, er der én form for arbejde, som ikke
mindst unge smukke afrikanske kvinder kan få. Nogle havner i en situation, hvor
arbejdet i klinikkerne som prostitueret pludselig er det eneste mulighed. Lad mig
imidlertid understrege, at der var ingen af de HIV-smittede, som deltog i undersøgelsen,
der havde arbejdet eller arbejdede som prostituerede. De, der var gift, levede i
almindelige ægteskaber, som, hvis det ikke havde været for HIV-infektionen og den
mørkere pigmentering af huden hos den ene ægtefælle, ikke skilte sig ud fra naboens.
De, der ikke var gift, klarede sig med støtte fra familie og – for flygtningene – fra det
offentlige. Der er ingen grund til at tro, at det er en stor del af de afrikanske kvinder,
som bliver prostituerede i Danmark. Imidlertid indebar det begrænsede netværk, hvor
alle næsten kender alle, at syv af de ni i undersøgelsen kendte prostituerede.
Lad mig også understrege, at der ikke er en stærk sammenhæng mellem prostitution
og HIV-smitte i Danmark. Undersøgelser blandt prostituerede i Danmark tyder ikke på
overhyppighed af HIV-smitte. De peger derimod på en udbredt bevidsthed om
smitterisiko og sikker sex blandt prostituerede kvinder generelt (Smith et al., 1990;
Manata et al., 1991). Som bekendt behøver antallet af sexpartnere i sig selv ikke være
en risikofaktor, hvis man ikke har risikoadfærd (og iøvrigt er det ikke alle prostituerede,
der har mange kunder).
Når jeg alligevel ønsker at fastslå, at prostitution foruden at være del af en stereotyp og
fejlagtig beskrivelse af afrikanske kvinder også er et eksisterende socialt problem,
skyldes det dels behovet for at fastslå, at prostitution udgør et reelt problem for en
begrænset del af de afrikanske kvinder, dels skyldes det den rystende erkendelse, at
Udlændingelovens bestemmelser om familiesammenføring synes at være den vigtigste
årsag til, at østafrikanske kvinder bliver prostituerede. Oven i købet forstærkedes
problemet med stramningerne i loven i 1992. En mandlig slægtning (Sl.) til en af
kvinderne beskrev situationen således:
Sl.:

Jeg ved, at nogl e mænd får penge hver måned, og så lever kvinden
som en slags prostitueret, og så betaler hun til sin mand. Der er en
engangsydelse på 50-80.000 kr, og så skal de betale 5.000 om
måneden. [...] Det bliver ikke arrangeret systematisk, det er lidt
tilfældigt, at du hører om det, og måske siger du ‘måske kunne jeg
være interesseret’. For eksempel mig, jeg var ungkarl, til jeg blev 30,
[...] det kunne have været en mulighed for mig, fordi jeg var ungkarl.
Jeg havde et pænt hus, hvorfor ikke? 80.000 i kassen og 5.000
skattefrit i tegnebogen hver måned, gode penge. Hvad kvinden gør, det
er hendes problem, 2 år – ikke noget problem. Hvorfor ikke? Det er
gode penge.

Sp.:

Så for kvinden er det en måde at få opholdstilladelse... og det er den
eneste måde at tjene penge, hvis du er kvinde og kommer fra...

Sl.:

Jeg tror ikke, det er flertallet. De fleste er her under normale
omstændigheder. Men selvfølgelig er der nogle piger, der ikke har
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anden vej end ind i natklubberne, i en form for prostitution, men så vidt
jeg ved... jeg kender ikke nogen sorte piger, der er gadeprostituerede,
de er alle sammen i en slags natklubmiljø, så de har valgt det selv, på
den ene eller den anden måde.
I det omfang, der er tale om et valg, er der ikke så mange valgmuligheder. Susans
ægteskab illustrerede, at der var store overtalelsesbestræbelser involveret, men også,
at hun ikke var til sinds at indgå ægteskab med hvem som helst og for enhver pris. Som
en anden kvinde sagde,
Sv.:

Jeg tror ikke, du vil betale manden, hvis du virkeligt ikke vil [arbejde
som prostitueret]. Jeg tror, de betaler, fordi de vil blive her, de vil ikke
hjem.

Når man tager mulighederne for at tjene penge på andre måder i betragtning, er det
næppe overraskende, at indtjeningen ved prostitution gør det ganske svært at ophøre
med at arbejde som prostitueret igen, selv når man har opnået permanent
opholdstilladelse. Som en, der selv var hårdt presset økonomisk, regnede ud:
Sv.:

De arbejder for 2.000 per nat. Ikke en hel nat, måske et par timer. Det
er 2.000. Det svarer til ca. 300$, OK? Og 100$ er ca. 10.000 Kenya
shillings. Og hvis du har 10.000 Kenya shillings i Afrika, så er du meget
rig. OK? Når hun arbejder for det hver nat, hvor meget har hun så ikke
om måneden?

Det gør det, som en anden sagde, meget vanskeligt at skifte fra massageklinikken til et
rengøringsjob på Rigshospitalet.
Det er imidlertid væsentligt, at der ikke er tale om en systematisk og organiseret import
af afrikanske prostituerede med henblik på at tilfredsstille det danske marked for
eksotiske sexoplevelser. De afrikanske kvinder kommer ikke til Danmark som
prostituerede. Det er noget, nogle af dem bliver her som resultat af den udsatte position,
de under alle omstændigheder befinder sig i, og hvor lovgivningens bestemmelser gør
det muligt for andre at udnytte dem.
Sv.:

De fleste sorte kvinder, jeg kender, da de kom her oprindeligt [...], da
var de ikke prostituerede. Jeg blev chokeret, da jeg så nogen af dem
ende som prostituerede efter et par år, ende som prostituerede efter få
måneder. Det er ikke fordi, de gerne vil, de er nødt til at gøre det.

Der er etableret en situation, hvor arbejdet som prostitueret også af en del af de
herboende afrikanske kvinder efterhånden opfattes som en nødvendig omkostning ved
det at bo i Danmark. Hvis man i den situation får besøg af sin søster eller kusine, kan
det være fristende at forsøge at sikre hendes ophold på samme måde. Susans mand
beskrev, hvordan det gik for en anden kvinde, hvis situation på nogle måder lignede
Susans, inden de blev gift:
M.:
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piger i Uganda og siger ‘kom herop og slut dig til os’. Du kan se det
med Lilly [...] da hun ankom, tog de sig ikke engang af hende, og du
ved, hun endte på... Politiet ringede hertil og sagde ‘kender I denne
person? Vi har lige arresteret hende i en klinik’. Det var kun en uge
efter, hun var ankommet til Danmark, og hun ville overhovedet ikke
leve på den måde [som prostitueret], hun ville bare besøge Danmark.
Men fordi ingen vidste noget, endte hun der, og politiet puttede hende
i fængsel og ville sende hende tilbage. De [uganderne i Danmark]
tænker ikke på noget som helst med at tage sig af den person, der
kommer hertil.
Når et ægteskab kommer i stand som resultat af kontaktannoncer, er der en mindre
sandsynlighed for, at resultatet medfører økonomisk udnyttelse af kvinden i form af
prostitution. Men eftersom der jo allerede er prostituerede, som har forbindelse til
natklubber, barer og klinikker, er der også her et marked for, hvad jeg vil kalde
afhængighedsægteskaber, fordi den ene part hensættes i total afhængighed af den
anden. Her er det en barejer, som formidler kontakten mellem ægtefællerne, og som
scorer den store engangsydelse, hvorved kvinden kommer i en dobbelt økonomisk
klemme: Hun skal både betale af på denne gæld og betale sin mand et fast månedligt
beløb for at være gift. Det kan hun kun ved at arbejde som prostitueret hos barejeren.
I den forstand er han måske ikke engang alfons i lovens forstand; kvinden afdrager jo
‘bare’ et lån.
Det er ikke mindst på dette marked, prisen for en ægtefælle fastsættes. Og jo større
stramninger i Udlændingeloven, desto bedre forretning for de mænd, der udnytter
situationen, og desto større gæld og afhængighed for kvinden. Med det tidligere krav
om to års ægteskab inden permanent opholdstilladelse og et engangsbeløb på 50.000
kr. samt en månedlig ydelse på 5.000 kr. skal kvinden betale 170.000 kr. for at blive i
landet. Med de nuværende tre år skal hun betale 230.000 kr., og forestiller man sig
grænsen hævet til fem år, bliver regningen på 350.000 kr. og udnyttelsen af kvinderne
dermed endnu mere lukrativ.
Det fremgår forhåbentlig, at det udtrykkelige ønske om at begrænse
‘proformaægteskaber’ næppe opnås ved at gøre sådanne ægteskaber til en stadig
bedre forretning for de, der er i stand til at udnytte kvindernes situation. At
‘proformaægteskaber’ er ulovlige, har i praksis kun den effekt, at kvinderne risikerer at
blive smidt ud af landet, hvis de ‘afsløres’. Dermed defineres kvinderne i sig selv som
problemet snarere end den lovgivning, som bidrager til at skabe en håbløs situation. Og
fordi det er kvinderne, som er defineret som problemet, kan de mænd, der profiterer
heraf, fortsætte forretningen.
Men det er ikke kvinderne, som udgør problemet. Tværtimod er det dem, der har
problemerne. De udgør en gruppe af a) prostituerede, som b) er ekstremt
marginaliserede i forhold til det danske samfund, som c) ikke taler dansk og som d) ikke
er i en sammenhæng, hvor der er behov for eller incitament til at lære det, som e) ikke
kender lovgivningen, og som f) udnyttes af mænd, som i praksis og i kraft af
lovgivningen kan bestemme over dem. Der er tale om kvinder, som g) også ofte er udsat
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for vold eller trusler om vold enten i forbindelse med deres arbejde eller fra deres
ægtefæller. Der er tale om kvinder, som på mange forskellige måder oplever, at der ikke
tages hensyn til dem, men at de systematisk udnyttes. Uden at have haft nogen direkte
kontakt med HIV-smittede afrikanske prostituerede kvinder tror jeg, man må antage, at
det også er kvinder, der for det første har ringe incitament til at lade sig HIV-teste; for
det andet, at hvis de lader sig teste og findes positive, vil de være nødt til at holde det
skjult og fortsætte som hidtil. Prøver man at sætte sig i den kvindes sted, ser man, at
alternativet til at fortsætte som sexarbejder er at blive sendt ud af landet, hvilket som
HIV-smittet indebærer en hurtig og pinefuld død uden mulighed for forebyggende eller
smertestillende behandling. Det kan derfor næppe undre, hvis der både findes HIVsmittede danske mandlige kunder, der insisterer på sex uden kondom, og HIV-smittede
udlændinge i massageklinikker i Danmark. Det kan næppe heller overraske, at Ekstra
Bladets ‘afsløring’ af dette forhold slog gammelkendte toner an i holdningen til skyldige
prostituerede kvinder og deres uskyldige og naive mandlige kunder, der blev snydt for
at få leveret ‘sundt kød’:
AIDS-chok for luder-kunder i Aalborg
Adskillige mænd, hovedsageligt aalborgensere, nordmænd og
svenskere, der i de sidste otte måneder har frekventeret mørklødede
Uganda-ludere [...] i Aalborg, risikerer at være smittet med den
dødelige sygdom AIDS. [...] Hvor mange af kunderne, der har udsat sig
selv og dermed måske også koner eller kærester for smitten, kan vi
ikke sige noget om. Men vi ved, at Uganda-pigerne opererede med to
prislister – en for sex med gummi og en uden kondom [sic!], siger
vicepolitimester Gudrun Laub til Ekstra Bladet. Lysebrune piger er
eftertragtede af danske mænd. Nu viser det sig, at flere mænd i
Aalborg kan være smittede med AIDS af ludere fra Uganda. (Ekstra
Bladet 3.12.92, uddrag)
Ekstra Bladets måde at præsentere historien på er en påmindelse om, at koblingen
mellem prostitution og seksuelt overførbare sygdomme utallige gang i historiens løb har
kastet skylden for sygdom på de prostituerede og ladet kunderne være uskyldige. Det
har givet sig udslag og giver sig fortsat udslag i sanktioner i mange lande som
internering og straf (se eks. Brandt, 1987, Vaughan, 1992) overfor de prostituerede.
Påfaldende nok er det altid de prostituerede, der er defineret som problemet, ikke deres
kunder, men de dobbeltmoralske sanktioner overfor kvinderne til trods er det aldrig
lykkedes at udrydde prostitution.
I stedet for denne dobbeltmoral burde man måske overveje, hvorfor ‘Uganda-pigerne
opererede med to prislister’. Manata et al. (1991, s. 93) kommer i en
interviewundersøgelse af prostitution i Fyns Amt frem til ‘den chokerende oplysning [...],
at der stadig i udstrakt grad efterspørges sex uden kondom på prostitutionsmarkedet’.
En af kvinderne havde hørt om fænomenet:
Sv.:
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Jeg har hørt, at i klinikkerne, folk ville ikke bruge kondom... du ved,
kvinderne... Måske kom der en mand derned, og de brugte ikke
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kondom. Måske nu til dags, når en mand går derhen somme tider,
måske siger manden ‘jeg giver dig 3.000,- og så bruger vi ikke kondom.
Så somme tider siger kvinden måske, jeg ved ikke, hvor skøre de er,
så siger hun måske ja.
Uanset, om den prostituerede er smittet eller ej, er hun i en situation, hvor der skal
skrabes mange penge sammen. Den eneste situation, hvor det er sikkert for hende at
acceptere sex uden kondom, er faktisk, hvis hun er HIV-smittet i forvejen. Baggrunden
for at være kommet i en situation, hvor hun er nødt til at arbejde som prostituteret, er
næppe stærkt ansporende til en høj grad af ansvarlighed overfor kunderne, der
tilsvarende hellere betaler ekstra end ønsker at beskytte sig selv endsige kvinden.
Selvom man ikke skal fritage nogen HIV-smittede for ansvar i forbindelse med usikker
sex, forekommer den ensidige fokusering på den HIV-smittede, som udløb af retssagen
mod Joanis, og som blev udmøntet i den efterfølgende revision af straffelovens §252
(jvf. indledningen) at være en parallel til den ensidige placering af skyld hos den
prostituerede. I den situation kunne man med henblik på at begrænse smittespredning
måske konkludere med Manata et al., at
...det vil være vigtigt at lave en grundig analyse af kundeadfærd i
prostitutionsmiljøerne, idet den synes særdeles udslagsgivende for,
hvorvidt der forefindes usikker sex (ibid.: 98).
I Kapitel 6 så vi, at tendensen til at lokalisere problemerne vedrørende sygdommen i en
gruppe, der lader sig forstå som ‘kulturel’ eller ‘subkulturel’, har fulgt AIDS-epidemien
fra starten. Det gælder i høj grad opfattelser af udlændinge. Og det gælder i mindst lige
så høj grad opfattelser af prostituerede. Det gælder i dobbelt forstand for prostituerede
udlændinge. Til trods for – eller måske netop på grund af – dette forhold har jeg
alligevel valgt at skrive dette afsnit om prostitution og udlændinge, selvom der ikke
indgik prostituerede i undersøgelsen. Der er to grunde hertil.
For det første synes jeg, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Udlændingelovens
bestemmelse om varigheden af et ægteskab, før det kan udløse permanent
opholdstillladelse, næppe begrænser antallet af såkaldte ‘proformaægteskaber’ – jeg
fastholder anførselstegnene, fordi begrebet, som Sløk (1994) har gjort opmærksom på,
er noget sludder: Et ægteskab kan ikke være proforma, fordi det altid slet og ret er
formelt, uanset hvad ægtefællernes motiver iøvrigt måtte være. Det er snarere den
hovedpart af familiesammenføringer, hvor ægteskabet faktisk lever op til almindelige
danske forventninger til ægtefællers samliv, der blev besværliggjort og gav anledning
til faldet i 1993 (jvf. Figur 22). På grund af den giftighed, der er kommet til at præge den
politiske debat om indvandrere og flygtninge i Danmark, kan man imidlertid frygte, at der
ikke er politisk vilje til at tage konsekvensen og ændre på en lov, skønt den i stedet for
at begrænse antallet af indvandrere gør dem, man vil udelukke, til prostituerede i
Danmark til glæde for de mænd, der udnytter kvindernes situation, uanset om de betaler
for seksuelle ydelser eller får pengene for dem.
For det andet handler denne bog om stigmatisering. Og den stigning i antallet af
afrikanske prostituerede kvinder, som har fundet sted efter gennemførelsen af
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‘indvandrerstoppet’ har også understøttet de eksisterende associationer både mellem
HIV og prostitution for HIV-smittede og mellem afrikansk kvinde og prostitution:
Sv.:

Der sker altid for mig, mig og en anden kvinde [...]. Hun er også sort
[...]. Vi plejede at gå i byen [...]. Så vi gik på diskotek for at more os.
Men når de [andre gæster] ser os, tror de bare, vi er en af dem [de
prostituerede]. Somme tider kommer de over. Hun [veninden] taler ikke
andre sprog, men jeg taler godt engelsk og også lidt dansk. [...] Så
somme tider tror hun, de bare kommer over for at sidde. Måske tænker
hun, at måske er diskoteket fyldt. Men efter et stykke tid siger jeg ‘Kom,
lad være med at snakke med dem’. Hun siger ‘Hvorfor?’ Jeg fortæller
hende ‘de tror, vi er ludere’. [...] Somme tider, når folk spørger os ‘hvor
er I fra’, så siger vi bare ‘vi er fra Somalia, og vi er ikke ludere, OK, så
lad os være i fred’. Somme tider er det virkeligt hårdt.

Det konkrete problem, at nogle afrikanske kvinder føres ud i prostitution i Danmark,
fungerer som et metaforisk lag i den bredere opfattelse af afrikanske (og formodentlig
også sydøstasiatiske) kvinder. Denne metafor støttes af den mediebevågenhed, der er
om kombinationen af Afrika, prostitution og AIDS (jvf. Kapitel 7). I den forstand – som
et stigma knyttet til racen og kønnet – er prostitution et problem også for de afrikanske
kvinder, der lever i almindelige ægteskaber med danske mænd i små jyske bysamfund.
Men det er også et alvorligt socialt problem for de kvinder, der tvinges ud i prostitution
på grund af sociale omstændigheder, som kan henføres til Udlændingeloven.
Lovgivningen er det ultimative middel til at sætte magt bag konstruktionen af grupper,
og Udlændingelovens konstruktion af proformaægteskaber forekommer at være et
særligt problematisk eksempel på de looping-effekter, klassifikation af marginaliserede
grupper giver anledning til.
Det er ikke et spørgsmål om at bilde sig ind, at sigtet med Udlændingeloven skulle være
at hjælpe indvandrere. Det eneste formål med denne lov er at gøre det sværere for
indvandrere at få ophold i landet. Det er ikke dette formål, der er til diskussion. Med
kravet til ægtefællens økonomiske formåen har man tilsyneladende fundet et effektivt
styringsredskab. Derfor er der ingen grund til at frygte, at en ophævelse af kravet om
tre års ægteskab skulle medføre en stigning i antallet af indvandrere. Det, der er til
diskussion, er, at denne bestemmelse i Udlændingeloven i praksis udelukkende er til
gavn for en flok danske alfonser. Da dette næppe er hensigten med loven, bør man
fjerne denne iøvrigt overflødige bestemmelse.
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10: Politik og paradokser

Jeg indledte Del II med en række overvejelser over forholdet mellem statistisk
beskrivelse og politisk handling. Det er en sammenhæng, som dominerer overalt i det
politiske liv, men som også er særdeles tydelig i AIDS-politikken, der jo i et ikke
uvæsentligt omfang støtter sig til epidemiologien. I dette kapitel skal jeg diskutere,
hvordan systematiske fejllæsninger af statistisk materiale vedrørende HIV og AIDS giver
anledning til vedholdende angreb på den anonymitet og frivillighed, som er central i den
danske AIDS-politik. Disse angreb markerer sig blandt andet som krav om, at flygtninge
skal tvangstestes, og som krav om, at Danmark skal overtage Sveriges restriktive AIDSpolitik. Jeg skal i det følgende argumentere for, at begge dele med al sandsynlighed
ville føre til flere HIV-smittede. Alt taler for, at den danske AIDS-politik ikke blot
udmærker sig ved at overholde fundamentale menneskerettigheder, men at den
ydermere er væsentligt mere effektiv end eksempelvis den svenske model.

Statistik, beskrivelse og handling
Såvel udlændingedebatten generelt som debatten om HIV-smittede udlændinge
interesserer sig ofte for spørgsmålet hvor mange er der?, især blandt debattører, der
mener, der er for mange. Men, som Haour-Knipe og Dubois-Arber (1993) påviser,
afhænger svaret af defintionen af “udlændinge”. Store organisationer som OECD og FN
laver statistikker over migration, men mens FN definerer udlændinge som ‘født i
udlandet’, omhandler OECDs statistik ‘nationalitet’. Bevægelser af nationaliteter
opgøres af de enkelte lande ved grænseovergangene, og statistikken er således udtryk
for de enkelte landes nidkærhed eller omhyggelighed ved grænsen. Data vedrørende
nationalitet er derimod resultat af folketællinger, og her er præcisionen ofte omvendt
proportional med en given befolkningsgruppes marginalisering. Unøjagtighederne i de
to typer af opgørelser er således af vidt forskellig karakter. Men resultatet af, om man
vælger fødested eller nationalitet er også vidt forskelligt. Tabel 6 viser, at der er ca. ½
gang flere, som er født i udlandet og bosiddende i Danmark, end som bor i Danmark
med udenlandsk statsborgerskab.
"UDLÆNDINGE" pr. 1.1.1995
Antal
196.705
264.055

Def. v. statsborgerskab
Def. v. fødested
Tabel 1 (Kilde: D anmark s Statis tik

Procent af befolkning
3,77%
5,06%

)

Tyrkere betragtes som regel som den største udlændingegruppe i Danmark, men Tabel
7 viser, at det kun er tilfældet, hvis man ser på statsborgerskab. Ser man på fødested,
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er der flere, som er født i Tyskland end i Tyrkiet, og fødestedskriteriet er kendetenet
ved, at 4 af 5 lande er Danmarks nabolande.
Udenlandsk statsbo rgerskab
Tyrkiet
Exjugoslav ien
Storbritannien
Norge
Statsløse

Antal
34.967
11.324
11.860
10.810
10.480

% af befolkning
0,67%
0,22%
0,23%
0,21%
0,20%

Udenlandsk fød ested
Antal
25.198
24.759
17.461
14.348
12.138

Tyskland
Tyrkiet
Sverige
Norge
Storbritannien

Tabel 2 : Hvem er de fem størs te udlæ nding egrupp er i Danm ark? (K ilde: Dan marks Statistik

% af befolkning
0,48%
0,47%
0,33%
0,28%
0,23%

)

Uklarheden vedrørende definitionen af ‘udlændinge’ (eller ‘etniske minoriteter’ eller
‘indvandrede’) genfindes også i HIV/AIDS-statistikkerne. I ‘Epi-Nyt’, som udsendes af
Statens Seruminstitut, informeres kvartalsvis om HIV/AIDS-epidemiens udvikling. HIVstatistikken er baseret på HIV-meldesystemet, som trådte i kraft i august 1990, og som
giver HIV-testende klinikker og læger pligt til i anonym form at indberette data om
nysmittede, herunder nationalitet, i overensstemmelse med det skema, der følger det
positive testsvar. Skemaet er struktureret i overensstemmels e med risikogrupperne,
men der spørges også, om den HIV-smittede er indvandrer eller flygtning. Kriterierne
for indvandrer- eller flygtningehed fastlægges af den enkelte læge eller sygeplejerske,
som udfylder det. Jöhncke (1995) påpeger, den enkelte behandlers klassifikation af
udlændinge beror på en subjektiv følelse af ‘fremmedhed’ baseret på hudfarve, sprog
og navn snarere end på objektive kriterier som nationalitet eller fødested, men
implikationerne heraf for statistikken er ukendte. Det kan både føre til
underrapportering, som når eksempelvis skandinaver fejlagtigt ikke bliver klassificere
som indvandrere, og til overrapportering, som når eksempelvis andengenerations
tyrkere fejlagtigt bliver klassificeret som indvandrere.
Sådanne forbehold er man muligvis klar over på Statens Seruminstitut, hvor
opgørelserne som nævnt laves. Men det er man næppe i medierne, når man bruger
statistikken som grundlag for en god historie. Et godt eksempel stammer fra
Morgenposten Fyens Stiftstidende 27.8.95 under overskriften ‘Den afrikanske
forbindelse’.
Grundlaget for artiklen, der strækker sig over 1½ side, er Seruminstituttets opgørelse
per 2. kvartal 1995, der præsenteres i en særskilt box i avisen under overskriften
‘FAKTA’ (jvf. Tabel 8).
Artiklen fokuserer på det forhold, at en stor andel af de heteroseksuelt smittede i
Danmark kan antages at være smittet af afrikanere: De afrikanske smittede, de danske,
som har rejst i Afrika, og de danske, som er smittet ved ubeskyttet sex med HIVsmittede afrikanere i Danmark. Men dels i kraft af en forsideartikel, som under
overskriften ‘Danskere får AIDS fra Afrika’ (Koefoed 1995a) henviser til hovedartiklen
inde i bladet, og dels i kraft af, at professor Peter Skinhøjs citeres for en kritik af
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Sundhedsstyrelsen for ikke tage sig af ‘problemet’ får artiklen det budskab, at den
heteroseksuelle smitte i Danmark overvejende skyldes, at afrikanerne smitter
danskerne.
Flere eksperter anklager nu Sundhedsstyrelsen for at bruge alt for få
kroner til målrettede oplysningskampagner om det afrikanske problem.
En af dem er overlæge på Rigshospitalets epidemiologiske afdeling,
professor Peter Skinhøj, der behandler omkring en tredjedel af alle
AIDS-patienter i Danmark. Skinhøj mener, Sundhedsstyrelsen har
værgret sig ved at udbasunere det afrikanske problem af angst for at
blive beskyldt for racisme.
–For mig at se har man ikke rykket ud med målrettede kampagner, fordi
man er bange for at komme til at pege fingre ad nogen. Men når vi lige
nu har dette afrikanske problem i forbindelse med heteroseksuel smitte,
så må man også turde sige tingene lige ud: Hvis en pige vil i seng med
en sort, så skal hun beskytte sig [sic!]. (Koefoed, 1995b)
For den vedholdende læser fremgår det imidlertid i slutningen af artiklen, at
Sundhedsstyrelsen faktisk har anvendt penge netop til målrettede kampagner til
forskellige flygtninge- og indvandrergrupper. Alligevel giver artiklen anledning til fornyet
politisk interesse om de afrikanske HIV-smittede. Dermed skaber den nyt liv i en debat,
som også havde været fremme i forbindelse med den offentliggørelse af AIDS-tallene
et halvt år tidligere. Her havde tallene givet anledning til en artikel i W eekendavisen i
februar (Davidsen-Nielsen og Stensgaard, 1995), som oven i købet havde samme
overskrift, og i Morgenavisen Jyllands-Posten gik formanden for Folketingets
Sundhedsudvalg anledning til – støttet af de Konservative og af Fremskridtspartiet – ind
i debatten med et konkret forslag:
Formand for Sundhedsudvalget, Ester Larsen (V), siger:
“Når vi beskytter mennesker mod forfølgelse, må vi også sikre os, at
den danske befolkning ikke bliver påført en ekstra risiko. Derfor må der
dæmmes op og gerne med noget, der nærmer sig et krav om HIV-test
ved indrejse.” (Nybroe, 1995a)
Karen Højte Hansen fra Det Konservative Folkeparti fandt det dengang ‘oplagt’ at
undersøge ‘for HIV og AIDS [sic!] hos personer fra udvalgte højrisiko-lande’ (ibid.), og
Jan Køpke Christensen fandt det ‘grotesk’ at ‘potteplanter [...] bliver undersøgt i alle
ender og kanter, men udenlandske statsborgere fra risikoområder er der ingen
sygdomskontrol med’ (ibid.). Han citeres iøvrigt, lidet overraskende for at mene, at alle
asylsøgere skal tvangstestes.
Det fremgik ikke i februars artikler, hvad de tre politikere havde tænkt sig som
konsekvens af en positiv HIV-test hos en asylsøger. Skulle det være grundlag for at
nægte vedkommende asyl? Ellers vil der vel næppe være mening i at tvangsteste.
Måske skulle sammenligningen med potteplanter tages bogstaveligt: En syg potteplante
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ville man selv være mest tilbøjelig til at smide ud. Køpkes metaforiske humanisme lod
den syge somalier få samme tur.
I februar måneds debat afviser sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen at erstatte
‘information med straf’ og står fast på regeringens frivillighedspolitik.
Det er denne føljeton, som artiklen i Morgenposten Fyens Stiftstidende giver anledning
til at fortsætte. Forbindelsen mellem beskrivelse og handling fornægter sig ikke.
Allerede dagen efter ‘Den afrikanske forbindelse’ fremsættes der i samme avis ‘Krav
om ny AIDS-politik’:
Når Folketinget samles igen i oktober vil Ester Larsen, der er formand
for Folketingets sundhedsudvalg, stille forslag om en obligatorisk HIVtest af folk, der kommer fra områder med høj risiko for AIDS-smitte.
–Indsatsen må koncentreres om smittekilderne. Vi må derfor ved hjælp
af en sådan test sikre os, at vi ved, hvad det er for mennesker, der er
smittet og sørge for, at de får en særlig målrettet information, siger
Ester Larsen til Stiftstidende. (Hjuler, 1995)
Her angives Ester Larsen formål med testen: De smittede skal have særligt målrettet
information. Det er selvfølgeligt udmærket og rigtigt: De smittede skal have information.
Men det er et mærkeligt beskedent formål for så drastisk en beslutning som
tvangstestning, og det viser sig da også hurtigt at være for beskedent. Næste dag
fortsætter føljetonen, for allerede da kan det bekendtgøres, at ‘Regeringen bøjer sig for
kritik af HIV-politikken’ (Koefoed, 1995c).
Her beskrives Larsens formål anderledes eksplicit:
Nu har [...] Ester Larsen [...] krævet, at man som indgangsbillet til
flygtninge stiller krav om, at de skal lade sig HIV-teste.
Vil de ikke lade sig teste, skal de ikke have opholdstilladelse, mener
hun. (Koefoed, 1995c)
Det er altså ikke test-svaret, men selve det at blive testet, som skal afgøre, om
vedkommede er kvalificeret til overhovedet at søge om at måtte være i Danmark. HIVtesten er hermed i sig selv blevet ‘løsningen’ på ‘det afrikanske problem’.
Man må håbe, Ester Larsen foreslår tvangstestning, fordi hun mener, det kan være med
til at begrænse smittespredning. Indbygget i forslaget om tvungen HIV-test for
asylansøgere ligger imidlertid en modstilli ng mellem menneskerettigheder og AIDSbekæmpelse, fordi tvungen test er et brud på menneskerettighederne. Ved at stille
forslaget siger Ester Larsen samtidigt, at det ikke kan lade sig gøre både at overholde
menneskerettighederne og bekæmpe epidemien. Det er ikke nogen enestående
overvejelse, at det undertiden kan være nødvendigt at begrænse individers frihed, fordi
de har en sygdom, hvis spredning man ellers ikke kan kontrollere. Et eksempel er den
frygtede Ebola-virus, som er langt mere smitsom end HIV, og hvor det er klart
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nødvendigt at isolere alle smittede fra omverdenen. I forhold til isolation kan
tvangstestning måske være et mindre indgreb i individets rettigheder. Men er det
overhovedet sandsynligt, at det ville medføre en reduktion af smittespredningen?
FAKTA
Førstegangs HIV-positive
fordelt på køn og risik o 1/8 1990 - 31/7 1995
Mænd
Homo/biseksuel
669
Stofmi sbrug
106
Heteroseksuel
328
Blodtransfusion
10
Spædbørn/nyfødte
10
Andet/uoplyst
99
Total
1222

Kvinder
64
303
6
13
20
406

Total
669
170
631
16
23
119
1628

Heteroseksuelt smittede førstegangs HIV-positive
fordelt på smit tested og -måde 1/8 1990 - 31/7 1995
Smittested/m åde
Smittet i udland:
Person født i udland
Person født i Danmark
Uoplyst fødested

M

K

Total

60
78
7

129
22
12

189
100
19

Smittet i Danmark:
Sex m/stofmisbruger (stik)
Sex m/biseksuel m and
Sex m/person fra hø jrisikoområde
Sex m/prostit ueret
Sex m/person m/ukendt adfærd
Andet

16
16
17
79
15

5
21
22
40
17

21
21
38
17
119
32

Smittested uoplyst:
Antal personer
Total

40
328

35
303

75
631

Kilde: Statens Seruminstitut

Tabel 3: ‘Fakta’ om HIV-smitten i Danmark
Morgenposten Fyens Stiftstidende 27.8.1995

For at besvare spørgsmålet kan man starte med at læse, hvad statistikken (jvf. Tabel
8) egentlig viser. Af de 328 heteroseksuelt smittede, som havde forbindelse til
højrisikoområder, var de 88% smittet udenfor Danmark. Kun i 12% af tilfældene var der
altså tale om, at udlændinge havde smittet danskere i Danmark. Der er tale om 38
mennesker. Det er 38 for mange, eftersom enhver HIV-smittet er én for meget, men de
former ikke en andel af de smittede. De udgør som sagt 12% af de smittede, der på en
eller anden måde kan henføres til udlandet. De udgør 6% af alle heteroseksuelt
smittede. Og de udgør 2,3% af samtlige HIV-smittede i Danmark. Det er disse 2,3%,
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tvangstestningen skal forebygge. Et relevant spørgsmål i denne sammenhæng er, om
dette tal berettiger til brud på de internationale konventioner og aftaler, Danmark
bekender sig til, herunder WHO’s internationale sundhedsregulativer og
Europaparlamentets anbefalinger.51 Spurgt på den måde ville de fleste politikere
formodentlig svare nej. Det interessante er, at der er etableret et fundament baseret
dels på firsernes epidemiologiske beskrivelser af HIV/AIDS og risikogrupper, dels på
mediernes beskrivelser af Afrika generelt og AIDS og Afrika specifikt, og dels på den
aktuelle polarisering i indvandrer/flygtninge-debatten, som tilsammen næsten på
forhånd synes at bestemme, hvordan statistikken skal fejllæses ('Danskere får AIDS fra
Afrika'). Skylden for smitten synes at være placeret på forhånd, og det politiske råb på
handling virker tilsvarende automatiseret og uigennemtænkt, selvom der intet belæg er
for denne tilskrivning af skyld i statistikken. Hvor dele af epidemiologien således i
firserne baserede undersøgelserne på fordomme og tvivlsomme antagelser om kulturel
anderledeshed, bliver en mere ædruelig epidemiologi i halvfemserne tilskrevet de
samme metaforer om afrikanere, som blev støbt i firserne.
Men under denne diskussion gemmer sig et mere principielt spørgsmål. Det har to
beslægtede aspekter, nemlig for det første, om stigmatisering og dens legitimerede
følgesvend, diskrimination, er anvendelige midler i bekæmpelsen af smittespredning?
Og for det andet, om der er en modsætning mellem frygt for
stigmatisering/diskrimination og hensynet til at beskytte den ikke-smittede befolkning?
Kritikken af Sundhedsstyrelsen antog jo, at der var tale om et misforstået hensyn til
indvandrere og flygtninge – at man for at undgå en sammenblanding af AIDS og
racisme satte hensynet til den danske befolkning på spil.

51
I deklarationen fra W HOs Paris-topmøde om A IDS 1994, som Danmark er medunderskriver af,
bekender man sig til en indsats mod AIDS, der på én gang bekæmper stigm atisering/diskrim inering og
laver en særlig indsats for migranter : 'We, the Heads of Governm ent or Representatives of t he 42
States assembled in Paris on 1 December 1994 [...], mi ndful that it not only causes physical and
emotional suff ering but is often used as justifi cation for grave v iolations of human rights, [...] solemnly
declare [...] our determi nation to fight agai nst poverty, stigm atization and discrim ination, [...] Undertake
in our national policies to protec t and promote the rights of i ndiv idual s, in particular those liv ing with or
most vulnerable to HIV/AIDS, through the legal and social env ironment, [.. .] ensure equal protection
under the law for persons livi ng with HIV/AIDS with regard to access to health care, employment,
education, travel, housing and social welfare, [...] intensif y the following range of essential approaches
for the prevention of HIV/AIDS: [.. .] specific ri sk-reduction activ ities for and in collaboration with the most
vulnerable populations, such as groups at high risk of sexual tr ansmission and migrant populations. [...]
Are resolved to step up international cooperation through the following measures and ini tiatives.
[...]Support initiatives to reduce the vulnerability of women to HIV/AIDS by encouraging national and
international efforts, aimed at the empowerm ent of women: by raising their status and eliminating adverse
social, economic and cultural factors; by ensuring their participat ion in all the decision-making and
implem entation processes which concern them; and by establishing l inkages and strengthening the
networks that promote women's right s. [...] Strengthen national and international mechanisms that are
concerned with HIV/AIDS related human rights and ethics, i ncluding the use of an advisory council and
national and regional networks to provide leadership, advocacy and guidance in order t o ensure that
non-discriminati on, human rights and ethical principles form an integral part of the response to the
pandemic. We urge all countries and the international community to provide the resources necessary
for the measures and initiat ives menti oned above.' (W HO, 1994, min f remhævni ng)
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Menneskerettigheder vs. stigmatisering-som-middel-mod-smittespredning
Gilmore og Somerville (1994) beskriver blandt andet stigmatiseringens formål udfra det
stigmatiserende samfunds perspektiv. Stigmatisering kan, siger de, være beskyttende
i forhold til en risiko eller trussel, det kan være styrkende og skabe enshed i
fællesskabet, og det kan være et middel til social kontrol.
Det er nyttigt at erindre den tommelfingerregels-agtige oversigt over stigmatisering, som
blev etableret i slutningen af Kapitel 2 (Tabel 5, s.61). Det var et forsøg på at lave en
forenklet oversigt over forskellige aspekter ved stigmatisering i forskellige sociale
sfærer. Det fremgik, at når den stigmatiserede/stigmatiserbare interagerede i den
offentlige sfæres anonyme verden, kunne stigmaet overvejende være knyttet til
forstyrrelse af den sociale orden, snarere end individuel skyld for, at personen er havnet
i sin 'tilstand'. Diskussionen her viser imidlertid, at tilskrivning af skyld kommer igen på
risikogruppens endnu mere anonyme plan. Det er et plan, som bedst kan karakteriseres
ved 'ikke-interaktion', og som er præget af iværksættelse af kontrolforanstaltninger
overfor de stigmatiserede snarere end overfor den sygdom, de i dette tilfælde har. Tabel
10 gentager tabellens øverste lag:
risikogruppe

(sub) kult urel
identitet

afgrænsede steder

ingen
relat ioner

stigmatiseret

afmagt

skyld for
smitten i
samfundet

begrænsning af
retti gheder

Tabel 5: Risikogruppe og stigma

Kontrolforanstaltningerne etableres, som vi har set, med stigmatisering som
legitimerende faktor. Der er tale om tilskrivning af skyld til en afgrænset gruppe for at
sprede smitten til den danske befolkning. Gruppen er i forvejen beskrevet ved kulturelt
definerede negative attributter, som medvirker til at legitimere kontrollen i form af
begrænsing af rettigheder i det afgrænsede rum, som er nødvendigt for at kunne
gennemføre kontrollen, og som i det aktuelle tilfælde udgøres af asylcentrene. Der er
ikke tale om, at kontrol overfor information eller viden er til forhandling; ejheller er der
i sagens natur tale om, at de pågældende som befolkningen iøvrigt kan vælge en
anonym testning. Der er kun mulighed for føje sig for kravet eller forføje sig. Den
uudtalte logik er, at hvis man ikke makker ret, er man næppe 'rigtig' flygtning, og så kan
man ikke accepteres i landet: Så er det legitimt at afslå enhver relation med den
pågældende, herunder at behandle asylsagen.
Hvordan disse aspekter manifesteres ved forskellige former for stigmatiserende
tilstande er utvivlsomt ganske forskelligt. Men fordi HIV er en smitsom sygdom, har
skyldsspørgsmålet en særlig karakter. Det er ikke blot et spørgsmål om skyld for sin
egen situation i interaktionen, jvf. diskussionen i Kapitel 2, illustreret i Figur 1, s.46. Det
er i høj grad et spørgsmål om skyld for sygdommen som sådan – skyld for, at andre
overhovedet kan smittes.
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Det er, som Gilmore og Somerville nævnte, stigmatiseringen, der legitimerer den
forskelsbehandling, som skal tjene til at beskytte mod en opfattet risiko.
Stigmatiseringen er imidlertid ikke midlet, men den legitimerende faktor, der gør
forskelsbehandling væsentligt nemmere at gennemføre i praksis. Det ville være ulig
vanskeligere for en førende politiker at forslå tvangstestning af alle danske turister eller
rejsende, som havde ophold sig i Afrika eller Sydøstasien. Stigmatiseringen kan også
tjene til at udelukke bestemte identificerbare grupper fra adgang til knappe ressourcer
(Finerman og Bennett, 1995). Begge dele genkendes fra den offentlige debat om HIV
og AIDS både herhjemme og i udlandet, men indenfor hvad der er defineret som to
forskellige felter, nemlig forebyggelse (beskyttelse mod risikogrupper) og behandling
(læger, sygeplejersker og tandlæger, der nægter at behandle HIV-smittede;
diskussioner mellem konkurrerende hospitalsspecialer og i offentligheden om, hvem der
skal have hvor store midler til at behandle hvilke typer af patienter). Jeg skal vende
tilbage til adskillelsen mellem forebyggelse og behandling senere i dette kapitel.
Spørgsmålet var imidlertid, om stigmatisering kan anvendes som middel til begrænsning
af smitten. Det foreløbige svar er: Stigmatisering kan anvendes til legitimering af
diskrimination. Svaret afhænger dermed af, om diskriminationen har som effekt at
begrænse smitten.
Vi har set en række forhold, som peger i den modsatte retning. For det første overdrives
forestillingen om spredning fra afrikanere til danskere voldsomt. For det andet ses
testen som en løsning i sig selv. Ideen om testen som løsning bygger på en forestilling
om, at der nok er en lavere testhyppighed blandt indvandrere/flygtninge end blandt
danskere. Derfor har man også en frygt om, at der er mange utestede HIV-positive
udlændinge.
Ved at tvangsteste kan man ikke undersøge, om denne forestillingen om lav
testhyppighed er rigtig, men man kan gøre den irrelevant. Baggrunden for frygten og
for forslaget om tvangstestning er altså i høj grad, at der ikke findes et overblik over,
hvem der lader sig teste. Der er ingen statistisk viden i Danmark om, hvem der lader sig
teste. Det er imidlertid paradoksalt, hvis denne mangel på viden i forhold til, hvem der
testes, skal medføre tvangstiltag over for en lille og særligt sårbar gruppe. Som nævnt
i Kapitel 3 kan der nok være grund til en formodning om, at HIV-test af indvandrere og
flygtninge i højere grad finder sted i forbindelse med kontakter til sundhedsvæsenet
etableret af testhyppighed; men det kunne vel lige så vel indebære, at de blev testet
hyppigere end befolkningen generelt, som det modsatte. Hvis man imidlertid virkelig
anså tvangstestning som en effektiv problemløser, måtte man jo tvangsteste ikke bare
de asylansøgere, men alle indvandrere og flygtninge i Danmark.
Der er næppe tvivl om, at holdninger i befolkningen til forslag om tvangstestning af en
bestemt gruppe til en vis grad vil afspejle befolkningens holdninger til gruppen iøvrigt.
Således kan man antage en sammenhæng mellem en overvejende negativ holdning til
indvandrere/flygtninge generelt og en overvejende positiv holdning til tvangstestning af
netop dem. Der findes ikke analyser af dette spørgsmål i Danmark, men antagelsen
finder støtte i eksempelvis undersøgelser af holdninger til tvangstestning af bøsser i
USA (Schwalbe og Staples, 1992).
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Forslaget rejser imidlertid også en lang række spørgsmål i forhold til de, der måtte blive
fundet HIV-positive ved tvangstest. Et af argumenterne er jo, at man vil teste for at
hjælpe dem til at komme ind i behandlingssystemet. Men hvis testen er en forudsætning
for at kunne søge asyl, hvad sker der så med behandlingen af den HIV-smittede, hvis
asylsag afvises? Hvad gavn har han af at blive sendt tilbage med sin nye viden til et
land med ingen eller ringe medicinsk behandling af HIV-smittede? Den eneste humane
konsekvens ville være, at HIV-smitte i sig selv medfører anerkendelse af asylkravet,
men det er næppe Ester Larsens intention.
At få at vide, man er HIV-smittet, mens man bor i en dansk flygtningelejr under ofte
meget store psykiske belastni nger, er næppe optimalt. Det vil være vanskeligt eller
umuligt for den smittede i asylcentret at opretholde kontrollen over, hvem der får at vide,
at han er smittet, og det vil være vanskeligt eller umuligt at få udbytte af eventuel
rådgivning, når man ikke ved, om man skal sendes tilbage eller må blive boende. Måske
var det bedre at tage afsæt i den smittedes egen motivation på et senere tidspunkt?
I øjeblikket – det viser denne undersøgelse – er der ikke engang tilstrækkelige
ressourcer til at hjælpe alle de, der frivilligt er blevet testet HIV-positive, selv med så
simple ting som at kommunikere med behandlerne. Det var mere hensigtmæssigt at
etablere de relevante behandlingstilbud, før man forivrer sig i sin søgen efter de, der
skal bruge dem.
Sammenfattende kan man sige om det konkrete forslag om tvangstestning, at det 1)
hviler på en systematisk fejllæsning af statistikken, som overdriver betydningen af
smitte fra afrikanere til danskere; 2) medvirker til stigmatisering af HIV-smittede og
puster til fremmedangsten; 3) underbygger befolkningens forestilling om, at sygdommen
kun smitter indenfor velafgrænsede grupper; 4) fejlagtigt ser testning som et
tilstrækkeligt redskab mod smittespredning; 5)indebærer et brud på
menneskerettighederne, som ydermere vil fungere som et signal til andre lande om, at
menneskerettigheder kan overtrædes efter forgodtbefindende; 6) fjerner
opmærksomheden fra en løsning af de faktiske problemer, der er forbundet med HIVsmittede udlændinges situation; og 7) kun har til formål at give befolkningen et falsk
indtryk af politikeres handlekraft.

To typer kontrol
I det foregående har jeg diskuteret tvangstestning i lyset af forholdet mellem
menneskerettigheder og AIDS-forebyggelse. Goldin tager dette spørgsmål op som et
generelt problem ved kontrol med HIV/AIDS-epidemien.
But, in fact, as defined in the context of stigmatization, civil liberties and
public health efforts for control of the AIDS epidemic are in conflict. [...]
The tension between the rights of the individual, who is at risk of
exposure and condemnation because of stigma, and the rights of the
rest of society, interferes with the development of large-scale effective
public health programs. (Goldin, 1994: 1365)
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Udgangspunktet for at diskutere Goldins antagelse af denne konflikt er, at kontrol med
epidemien ses i to aspekter. Det ene er det, som fortalerne for tvangstestning advokerer
for, nemlig bekæmpelse af epidemien ved hjælp af direkte kontrol med HIV-smittede,
også kaldet 'den hårde linie' (Krasnik et al., 1989). Det andet aspekt er bekæmpelse af
epidemien ved hjælp af kontrol med sygdommen: 'Den bløde linie' (ibid.).
Den ‘hårde linie’ kan karakteriseres ved en række punkter:
.
.
.

Ved hel eller delvis registrering af HIV-smittede, hvilket også indebærer, at
anonymitet enten ikke er mulig eller kun er mulig for ikke-smittede.
Ved tvungen testning i en række sammenhænge, herunder ofte indrejse.
Ofte også ved mulighed for internering af smittede, som skønnes at ville opføre
sig uansvarligt i fremtiden (eks. Sverige og Cuba).

Det er udelukkende ved anvendelse af denne ‘hårde linie' at der er en modsætning
mellem HIV-smittedes rettigheder og smittebekæmpelsen.
I Danmark har man derimod anvendt den bløde linie. Folketinget har med sin dagsorden
af 31.3.1987 besluttet, at HIV-testning i Danmark skal være frivillig og skal kunne være
anonym. Hermed anerkendte man tidligt HIV som en stigmatiseret sygdom, hvor det –
især i betragtning af, at der ikke kan tilbydes en egentligt helbredende behandling –
blev opfattet som vigtigt, at så mange som muligt lod sig teste, og at det kunne ske i fuld
tillid til den myndighed, der foretog testen. At testen skal være frivillig er i
overensstemmelse med fundamentale borgerrettigheder i Danmark. Anonymitet
forudsætter denne frivillighed, men rummer også udsagnet om, at der i forbindelse med
testen tilbydes den testede fuld kontrol over informationen. Informationskontrol er, som
vi har set, afgørende i forbindelse med stigmatisering. Det er interessant, at HIV og
AIDS allerede fra starten af den politiske indsats var bredt anerkendt af de politiske
partier som en særligt stigmatiseret sygdom, hvor man måtte tage specielle hensyn til
de smittede. Det antyder, at risikogrupperne i Danmark ikke entydigt har været opfattet
som særligt farlige, men også som særligt sårbare, som nogle, der kunne gøre særlige
krav gældende i forhold til samfundet. Blødersagen, hvor bløderforeningen fik afvist
deres erstatningskrav til HIV-smittede blødere, der i løbet af firserne var blevet smittet
ved ubehandlet faktormedicin, som Bløderforeningen holdt Statens Seruminstitut og
Novo Nordisk ansvarlige for, er et eksempel herpå. Foreningen tabte retssagen, men
fik efterfølgende en godtgørelse fra Folketinget, som derved indirekte anerkendte et
offentligt ansvar for den ubehandlede medicin. Men det er på den anden side svært at
forestille sig andre risikogrupper, eksempelvis stiknarkomaner, opnå en lignende
almindelig sympati. Det ser man i fængselsvæsenet, hvor hård narko florerer, men hvor
fængselsmyndighederne ikke desto mindre nægter at udlevere engangssprøjter, fordi
man hellere vil acceptere smittespredning end ‘sanktionere’ narkotikamisbruget (se eks.
Søndergaard Hansen, 1993).
Kontrollen med sygdommen kontrolleres selv i kraft af statistiske opgørelser, som blandt
andet har til formål at undersøge, i hvilket omfang sygdommen stadig ‘kun’ er udbredt
i risikogrupper, eller om den også breder sig i den ‘normale’ heteroseksuelle befolkning.
Det statistiske grundlag, som epidemiologien arbejder på, er i forhold til HIV og AIDS
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relativt spinkelt. I august 1990 indførtes HIV-overvågningssystemet, der forpligter
screeningsklinikker og praktiserende læger at indberette HIV-positive testresultater
samt oplysninger om formodet smittemåde og oplysninger om eksempelvis køn, alder
og nationalitet anonymt til Statens Seruminstitut. Foruden denne statistik har man
tallene for AIDS-syge, som registreres som alle andre patienter på det behandlende
hospital (det vil sige, ikke anonymt, men indberetningen til registret hos Statens
Seruminstitut er anonym). Disse tal er mere pålidelige i den forstand, at AIDS er en
diagnose, der kun stilles af de behandlende læger, der skal indberette tallene. I den
forstand har man ikke AIDS, før man er blevet diagnosticeret, hvorimod man kan være
HIV-smittet uden at være HIV-testet. AIDS-tallene er også mere pålidelige i kraft af, at
stort set alle AIDS-patienter vil have behov for hospitalsbehandling i større eller mindre
omfang og derfor vil komme i kontakt med sundhedssystemet. Men AIDS-tallene er
samtidigt mindre pålidelige på grund af sygdommens latensperiode, som ofte vil være
omkring 10 år, men som kan variere voldsomt. AIDS-tallene viser dermed ikke, hvor
mange, der aktuelt er smittet, men hvor mange der blev smittet for en halv snes år
siden. Den statistiske utilstrækkelighed er en naturlig konsekvens af, at man ikke
tvangstester hele befolkningen. I forhold til smittespredning anerkendes det, at den
overvågningsmæssige gevinst, der ville ligge i tvangstestning, ville forsvinde, fordi den
konkrete smittespredning, især ved seksuel smitte, afhænger af personlig motivation i
en given social kontekst.
Denne tilbageholdenhed beror på, at der på grundlag af den eksisterende viden om HIV
ikke er grundlag for sådanne tvangstiltag. Dermed fastholder den officielle danske
politik på området også, at der ikke er en modsætning mellem menneskerettigheder og
smittebekæmpelse. Således er det også glædeligt, at Sundhedsminister Yvonne Herløv
Andersen i Morgenposten Fyens Stifsttidende imødegik Ester Larsens krav om
tvangstestning. Men det er bekymrende, at det sker med iværksættelse af et såkaldt
'motiveret tilbud' til asylansøgere om at blive HIV-testet i forbindelse med opholdet i
Røde Kors' asylcenter :52
I dette forsøg [jvf. note 52] er det vigtigste budskab til flygtningene, at
de godt kan sige nej – uden at det koster en returbillet eller en
permanent dansk opholdstilladelse.
–Vi vil i tilbudet fortælle alt om, hvilken hjælp og hvilke muligheder, det
danske samfund stiller på benene for dem, hvis de har HIV. Og det er
et løfte, vi vil overholde, lover Yvonne Herløv Andersen. (Koefoed
1995c).
Bortset fra alle de forbehold overfor den konkrete anvendelse af testen i denne

52 Der er tale om et ini tiativ taget af Røde Kors i Danmark. Det kan i sig selv v ære lidt ov erraskende;
når det er bekymrende, skyldes det naturligv is, at man ikke har sikret sig et ablering af de fornødne ti lbud
i sundhedsvæsenet til denne patientgruppe, ligesom man heller ikke har besvaret spørgsmålet om , hvad
der skal ske med HIV-smitt ede, som ikke får asyl, m en som eksempelvi s er i gang med en
Retrovirbehandli ng eller en vigti g forebyggende behandling, der for m ange HIV-smittede jo er livsv arig.
I skrivende stund er forsøgsordningen imidlertid ikke evalueret i en offentligt tilgængelig form.
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sammenhæng, peger sundhedsministerens udtalelse på et andet forhold, som er
væsentligt i denne sammenhæng. Hun kæder testen sammen med behandling af de
pågældende snarere end med forebyggelse af smitten, sådan som Ester Larsen gjorde.
Det giver anledning til omsider at vende tilbage til den adskillelse af forebyggelse og
behandling, som karakteriserer opfattelsen af HIV/AIDS i Danmark. Hvor tvangstestning
og lignende kontrolforantsaltninger tager sigte på at kontrollere de smittede, rummer
behandlingen nemlig det andet kontrolaspekt i forhold til HIV, kontrollen med selve
sygdommen.
En af de få, som herhjemme har påpeget betydningen af den HIV-smittedes kontakt
med sundhedsvæsenet, har været overlæge Hugh Zachariae. Desværre har han gjort
det med et alt for snævert fokus på smitteopsporing. Zachariae har krævet, at man for
at skærpe kravene til kontaktopsporing indfører 'svenske tilstande'. Sverige praktiserer
'den hårde linie' i AIDS-politikken, herunder en væsentligt højere prioritering af
smitteopsporing, som er den proces, hvor læge og nysmittet forsøger at finde frem til,
hvem der kan have smittet vedkommende med henblik på at undgå, at han eller hun
smitter flere. Zachariae hævder, at smitteopsporingen stort set ophørte med
afskaffelsen af kønssygdsomslovgivningen i 1988 (Zachariae 1992a, 1992b, 1992c,
1993, 1994; Hansen 1994). Han mener, at de danske principper om anonymitet og
frivillighed er langt mindre effektive end de svenske håndfaste kontrolmetoder, og at det
især på grund af det stigende antal heteroseksuelt smittede er på tide at ændre den
danske politik. Zachariae har underbygget sit krav med en sammenligning af AIDStallene for Danmark og Sverige, som blandt andet viser, at man i Sverige har haft en
langsommere stigningstakt i løbet af firserne, hvad angår antallet af AIDS-tilfælde
(Zachariae 1995). Zachariae opstiller fire grafer, som henholdsvis viser antallet nye
AIDS-tilfælde per år per mio. indbyggere og nye AIDS-tilfælde blandt homo-/biseksuelle

Figur 23: AIDS-epidemiens udvikling i Sverige og Danmark efter
formodet indtræden af oplysningsindsatsens effekt (indeks: 1990=100)
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mænd per mio. mandlige indbyggere for hhv. Danmark og Sverige og København og
Stockholm (Zachariae 1995: Fig. 1-4). Alle fire grafer viser ca. det samme forhold
mellem Danmark og Sverige, som også ses i Figur 23, der er baseret på de to landes
indberetninger til WHO. Mens Zachariaes statistikker kun går frem til 1993, går denne
frem til 1994.

Zachariae vælger angiveligt AIDS-statistikkerne, fordi de er mere pålidelige end HIVstatistikerne, eftersom AIDS-diagnosen under alle omstændigheder er forbundet med
registrering, hvorimod HIV-statistikken er afhængig af test-hyppigheden. Problemet med
at anvende AIDS-statistikkerne er som nævnt, at de afspejler spredningen af HIV

Figur 24: Antal AIDS-ramte pr. mio. indbyggere i Danmark og Sverige.
Bemærk, at denne opgørelsesmetode ikke tager højde for, at denne
smitteudvikling overvejende er foregået inden forebyggelsesindsatsen
blev iværksat i de to lande.
omtrent ti år tidligere. De personer, som optræder i Zachariaes AIDS-statistikker, er
altså i vidt omfang smittet, inden der overhovedet var iværksat forsøg på at begrænse
smitten i nogen af landene. Derfor viser Zachariaes statistik ikke det, han påstår, nemlig
at den svenske forebyggelsesindsats skulle være mere effektiv. Forskellen må derfor
skyldes andre forhold, som eksempelvis kan have at gøre med Københavns status i
perioden som fristed for bøsser – en rimelig betragtning, eftersom AIDS-statistikkerne
i langt højere grad end HIV-statistikkerne er domineret af bøsser. Men man kan faktisk
godt anvendeen sammenligning af AIDS-statistikken i henholdsvis Danmark og Sverige
til at få en fornemmelse af forebyggelsesindsatsens værdi.
Figur 24 viser en sådan sammenligning. Her er AIDS-tallene for 1990 sat som et
nulpunkt. Før dette tidspunkt har smitten på grund af den ca. ti-årige latensperiode
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spredt sig, uden at man overhovedet kendte til dens eksistens. Tidligst omkring 1990
kan man antage, at smitten herefter har fundet sted, mens der i de to lande har været
iværksat forskellige forebyggelsestiltag. Skal man tillægge forebyggelsesindsatsen
æren for opbremsningen i smittefrekvensen, som Zachariae jo vil, må man konkludere,
at Danmark med en stigning på ca. 20% i 1993 har været dobbelt så effektiv som
Sverige med en stigning på ca. 40%, og at forskellen er endnu større i 1994, hvor
Sverige har en stigning i antallet, mens Danmark har et fald.
På det grundlag ville det være helt forkert at overtage den svenske ‘hårde linie’. Men
i sin kampagne peger Zachariae ikke desto mindre på noget væsentligt:
Ophævelsen af den danske lov om bekæmpelse af kønssygdomme
medførte et øjeblikkeligt fald til det ubetydelige i enhver form for
kontaktopporing. (Zachariae 1993)
Det væsentlige ligger næppe i kontaktopsporingen som sådan. Et forsøg med
ansættelse af en 'HIV-detektiv' i Fyns Amt, som skulle tage sig af smitteopsporing,
afstedkom intet resulat (Stevnhøj 1995, Davidsen-Nielsen og Stensgaard, 1995). Men
kontaktopsporing er principielt en del af den rådgivning, som lægen skal give patienten.
Ansvaret for denne rådgivning ligger hos den læge, som giver den smittede testsvaret.
I nogle tilfælde vil det være et AIDS-ambulatorium, hvor man har en specifik erfaring og
rutine i forhold til HIV/AIDS, og hvor der eventuelt er tilknyttet psykolog og
socialrådgiver med særlig indsigt i området. Men i mange tilfælde foregår rådgivningen
hos den praktiserende læge. Her vil der være langt større spredning i den konkrete
erfaring med HIV-smittede, herunder rådgivning og støttetilbud. Jeg har ikke noget
egentligt grundlag for at vurdere kvaliteten af en sådan rådgivning. Problemet er, at det
er der heller ikke andre, der har. Men hvis Zachariae har ret i, at de praktiserende læger
i almindelighed har et lemfældigt forhold til kontaktopsporing og i henvisningen af
patienten antager, at man i forbindelse med hospitalsbehandlingen vil foretage en
sådan opsporing, kunne man frygte, at det også kunne gælde støtte og rådgivning.
Min hensigt her er ikke at insinuere, at de praktiserende læger ikke gør deres arbejde.
Jeg ønsker blot at pege på, at der er et stort behov for at undersøge, hvordan den
nuværende rådgivning og støtte foregår i lægens praksis (jvf. også Jacobsen, 1991).
En enkelt undersøgelse viser, at i en gruppe på tyve somaliske mænd og kvinder i
Danmark var tretten testet, heraf ti i Danmark; men ingen gav udtryk for at have
modtaget rådgivning om HIV i den forbindelse (Seeberg, 1996). Det er et alvorligt
fingerpeg om, at det ikke blot er i AIDS-ambulatorierne, der er et helt utilstrækkelig
behandlings- og rådgivningstilbud til HIV-smittede udlændinge. Adskillelsen af
forebyggelse og behandling har bevirket, at behandling af HIV-smittede ikke i
almindelighed er defineret som noget, der har med smitteforebyggelse at gøre; det har
primært med kontrol af den enkeltes sygdomsforløb at gøre. Zachariae har ret, når han
vil fokusere på behandlingens betydning for smittespredning. Men erfaringerne fra Fyn
viser, at han overdriver smitteopsporingens gavn. Derimod er der grund til at
opprioritere den psyko-sociale støtte til HIV-smittede, ikke blot af hensyn til de smittede
men også i erkendelse af, at mennesker i krise reagerer forskelligt, og for nogle kan det
være svært at tænke på andres ve og vel, når man har allermest brug for at glemme,
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at man overhovedet er syg; fornægtelse af sygdommen er en almindelig, skønt oftest
forbigående krisereaktion. Men der opstår løbende kriser igennem hele forløbet som
HIV-smittet. Skønt behovet kan være størst omkring test-tidspunktet, er det ikke
tilstrækkeligt at begrænse støtten hertil.
Snarere end øget begrænsende kontrol med HIV-smittede er der behov for øget støtte
til de smittede til at kontrollere deres sygdom, såvel (i det omfang, det nu lader sig gøre)
medicinsk som psykisk og socialt, og uanset etnisk baggrund.53 Min fremstilling i det
foregående har vist, at behovet kan være særligt stort for udlændinge, hvor der er en
lang række barrierrer for alle aspekter ved denne støtte. Her er det ikke tvangstest med
efterfølgende smitteopsporing, der er brug for (og hvad gavn gør det iøvrigt at vide, at
Mary er smittet af Harry i Lusaka?), men en målrettet politisk handling, der gør det
lettere for smittede og for behandlere at afhjælpe de mange problemer, HIV giver
anledning til for den enkelte. Alt taler for, at det er den mest effektive strategi til
bekæmpelse af smitten, og at kritikken af den danske ‘bløde linie’ både hvad angår
tvangstestning og smitteopsporing hviler på forkerte beskrivelser af den danske politiks
hidtidige effektivitet.

Paradokser
Dette kapitel har handlet om tre paradokser. Det første paradoks handler om
tvangstestning. Tvangstestning har udelukkende som formål at demonstrere politikeres
‘handlekraft’ overfor den ‘udefra kommende smitte’: Det er ikke danskerne, men de
Andre, som er skyld i AIDS-problemet, og ‘vi’ må dæmme op for det. Men denne
retoriske handlekraft fjerner opmærksomheden fra det egentlige problem: Hvad skal vi
(dvs. behandlersystemet) stille op med de, der faktisk er smittede? 1: Tvangstestning
er en irrelevant handling, der legitimerer ikke-handling, hvor handling var relevant.
Det andet parakdoks har sammenhæng med det første og handler om
menneskerettigheder og kontrol med smittespredning. Her siger man, at hensynet til de
smittedes rettigheder må vige for hensynet til almenvældet. Man antager nemlig, at
smitten bedst bekæmpes ved at bekæmpe de, der bærer den, og som ellers ville sprede
smitten til den uskyldige befolkning. Den danske AIDS-politik har aldrig baseret sig på
denne holdning, men tværtimod ret konsekvent antaget, at denne modsætning ikke
eksisterer. Det har givet anledning til voldsom kritik for ‘ikke at se problemerne i øjnene’
og for at ‘tage for store hensyn til de smittede’ med det resultat, at man udsatte ikkesmittede for øget risiko. 2: Modsætningen mellem smittede og ikke-smittede, som
kritikken baseres på, er falsk. Men den politik, som modsætningens tilhængere
advokerer, skaber modsætninger mellem smittede og ikke-smittede. Derved sløres
sammenfaldet mellem smittedes og ikke-smittedes interesser.
Det tredje paradoks hænger sammen med de to foregående. Det handler om

53 En temadag afholdt i begyndelsen af 1995 med deltagelse af Amts-kontaktspersoner, rådgivere
og sundhedspersonale gav tilsyneladende udbredt opbakning til denne holdning (Stevnhøj 1995). Nu
mangler man blot at tage konsekvensen og bevilge midlerne til en opprioritering af sundhedspersonalets
betingelser for at v aretage denne del af forebyggelsen.
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adskillelsen mellem forebyggelse og behandling. Den væsentlige indsats for oplysning,
som bør opretholdes, har formodentlig fjernet opmærksomheden fra vigtigheden af den
psykosociale indsats til støtte for HIV-smittede. Derfor har denne indsats
overvejendeværet henvist til blandt andet HIV-Danmarks initiativer, som fra år til år har
været afhængige af velvilligheden fra diverse fonde og puljer, skønt det måske er her,
det vigtigste og billigste forebyggende arbejde i den nuværende situation kan gøres. 3:
Behandling af HIV-smittede og AIDS-patienter er defineret som adskilt fra AIDSforebyggelsen, skønt behandlingen af HIV-smittede med al tilgængelig viden må anses
for afgørende for forebyggelse og smittebegrænsning.
Dette tredje paradoks hænger tæt sammen med prioritering i Danmark af let adgang til
at blive testet. Der er i Danmark en relativt stor testhyppighed med over 87.870 tests
i første halvår 1995 (Smith 1995). Gevinsten ved tests er (foruden det epidemiologiske
overblik) den rådgivning, der skal ledsage testen. Det er som nævnt kvaliteten af denne
rådgivning, man bør indhente mere viden om, men der er et fundamentalt paradoks
indbygget, nemlig at 4: Decentralisering af HIV-testen til praktiserende læger medfører
stor spredning af erfaringen med rådgvning til HIV-smittede, hvilket antageligt betyder,
at flere bliver testede, men færre HIV-smittede får tilstrækkelig støtte og rådgivning.
Figur 21, (side 189 ) viste et skøn over, hvor mange HIV-smittede, der henholdsvis
anvendte og ikke-anvendte AIDS-ambulatoriet. Ingen ved, hvor mange af dem, der ikke
bruger AIDS-ambulatoriet, som har modtaget en ordentlig rådgivning i forbindelse med
HIV-diagnosen.
Dertil kommer, og det er det femte paradoks, at Udlændingelovens bestemmelser om
proformaægteskaber, som efter alt at dømme ingen berettigelse har (jvf. Kapitel 9),
medvirker til at etablere en særdeles vanskelig strukturel ramme for HIV-smittede
indvandreres muligheder for at fungere socialt på trods af den permanente krise,
sygdommen giver anledning til. Udlændingelovens krav til varigheden af ægteskab i
forbindelse med familiesammenføring hviler på den definition af et proformaægteskab,
at det er et ægteskab, som opløses, når tilflytteren opnår permanent opholdstilladelse.
Men på det tidspunkt kan det jo være ligegyldigt at ‘opdage’ det, eftersom
opholdstilladelsen da er permanent. Kontrollen med bestemmelsen hviler som tidligere
nævnt endvidere på en meget snæver definition af, hvad et ‘rigtigt’ ægteskab er. Men
bestemmelsens egentlige effekt er at etablere et givtigt marked for danske mænd, som
bestemmer prisen for at bo i Danmark til minimum tre års prostitution. I hvilket omfang,
de 2,3% af de smittede, som tvangstestningen skulle råde bod på, indirekte kan
henføres til Udlændingelovens bestemmelse om proformaægteskaber, er der ingen, der
kan vide. Men vil man gøre noget ved det, kunne man starte med at fjerne
bestemmelsen eller i hvert fald forsøgsvis nedsætte dette krav til 6 mdr., så forretningen
ikke var så attraktiv for de, der udnytter situationen. Det ville næppe medføre nogen
væsentlig stigning i antallet af familiesammenføringer, men det ville betyde et fald i
antallet af afrikanske kvinder, der tvinges ud i prostitution. 5: Udlændingens
bestemmelser vedrørende proformaægteskaber resulterer næppe i færre
proformaægteskaber, men snarere i skabelse af stærke interesser for etablering af
sådanne blandt et antal danske mænd, som til gengæld etablerer rammer for et antal
HIV-smittede afrikanske kvinder, hvor det i praksis er umuligt at beskytte hverken sig
selv eller andre mod smitte.
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Statistik er som regel et redskab til kontrol; man vil nogen noget. Statistik kan være et
godt epidemiologisk redskab til at overvåge, om den førte sundhedspolitik giver en
tilfredsstillende grad af kontrol med sygdommen HIV. Det kan også anvendes til at
skaffe sig øget kontrol over grupper i befolkningen, hvis rettigheder man ønsker at
begrænse. Selvom der intet stigmatiserende er i statistik som sådan, kan det altså
anvendes som et effektivt middel til at fjerne stigmatiserede personer fra forskellige
typer af offentligt liv. Samtidigt eksisterer der i mange samfund
antidiskriminationslovgivning (her udmærker Danmark sig som en temmeligt
enestående undtagelse i vores del af verden), som forebygger negativ
forskelsbehandling. Selvom sådan lovgivninger er helt afgørende for at beskytte særligt
svage individer og grupper, kan stærke fordomme ikke lovgives væk. Siden nærhed til
stigmatiserede forbliver uacceptabel for mange, konstrueres sociale barrierer for at
holde de uønskede på behagelig afstand uden at man kan anklages for lovbrud.
Dobbeltheden i epi demi ologiens anvendelse af statistik genfindes i risikogruppebetegnelsen og i denne undersøgelse som sådan. Risiko har en dobbelt betydning. Det
kan fortolkes som en gruppe, der er i en særlig risiko, og som derfor har behov for
særlig støtte for at minimere denne risiko; eller det kan fortolkes som en gruppe, der
udgør en særlig risi ko for andre. Denne dobbelthed placerer risikogruppen mellem
støtte og stigma. Det foregående har vist, at udenlandske HIV-smittede i medierne og
i den politiske debat altovervejende bliver defineret som en gruppe, der udgør en helt
speciel risiko for den danske befolkning. Det er stigmatiseringens strategi. Det er
imidlertid mit håb, at jeg har påvist det hensigtsmæssige i at anvende støttens strategi
overfor HIV-smittede generelt, men også overfor denne gruppe, som er særligt udsat
dels som følge af den globale smittesprednings fordeling, dels som følge af
udlændinges marginaliserede position i det danske samfund, og dels som følge af HIVsmittede udlændinges marginalisering blandt deres landsmænd i Danmark.
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11: AIDS og Afrika i Danm ark

I denne bog har jeg adskilt min behandli ng af to forhold, nemlig HIV-smittede
afrikaneres egne erfaringer med stigmatisering og andres beskrivelser og
kategoriseringer af AIDS og afrikanere. De to forhold er imidlertid ikke adskilt for
herboende HIV-smittede afrikanere. I dette korte afsluttende kapitel skal jeg forsøge at
samle, hvad min fremstilling har adskilt.
Jeg har peget på, at risikogruppebegrebet i AIDS-epidemien er tæt forbundet med en
kulturalisering af de grupper, der blev statistisk defineret. For den epidemiologiske
undersøgelse af AIDS i Afrika betød det, at man i vidt omfang overtog eksisterende
fordomme om promiskuitet blandt afrikanere og så ‘for meget’ sex som en monokausal
årsagsforklaring. Det medførte, at man i mange år var for lidt opmærksom på det
forhold, at tilstedeværelsen af mange andre infektionssygdomme, dårlig ernæring, og
sociale og politiske forhold i øvrigt, kunne spille en helt afgørende rolle for forståelsen
af sygdommens store spredning i den heteroseksuelle befolkning. På den måde fik man
svar på forkerte eller for snævert definerede spørgsmål, som kun tjente til at forstærke
de fordomme, der eksisterede inden epidemien. Selvom det på ingen måde var
epidemiologien, der skabte det stereotype billede af afrikansk kultur, gav den nyt liv til
fordommene med sine beskrivelser af AIDS-epidemien i Afrika, ligesom det havde været
tilfældet for beskrivelserne af de andre kulturelt definerede risikogrupper.
Når man definerer kultur statistisk, fjerner man den kulturelle variation til fordel for et
gennemsnit og reducerer derved kultur til en stereotypi. Stereotypien indgår blandt
andet som led i den ‘devaluering’ og ‘depersonalisering’, som Goffman (1990) så som
central i stigmatiseringsprocessen, og som medfører, at en person fra at være opfattet
som et helt menneske reduceres til at være bærer af en ‘tilstand’. Goffman så
stigmatisering som en social proces, der ‘spolerer’ den sociale-, den personlige- og
ego-identiteten. Risikogruppeterminologien ‘spolerer’ derimod i første omgang den
kulturelle identitet, idet denne i sig selv både indsnævres til et sæt af variable, som en
gruppe er blevet undersøgt for og kobles til en frygtet sygdom.
Men stigmatisering rammer ikke ‘kulturer’. Stigmatisering er en social relation mellem
levende mennesker. I kraft af kulturaliseringen reduceres den enkelte indvandrer eller
flygtning til først og fremmest at være en kulturbærer. Denne reduktion har den samme
stigmatiserende effekt, som når eksempelvis en blind også opfattes som døv eller
særligt tungnem: Personen reduceres først til et offer, som ses som ramt af en
altomfattende og socialt invaliderende skæbne, dernæst tillægges personen ofte
skylden eller ansvaret for de problemer, denne reduktion skaber.
Kulturalisering af indvandrere og flygtninge i Danmark er ikke speciel for HIV-smittede,
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tværtimod. Kulturalisering er en dominerende ramme for danskeres opfattelser af
udlændinge, og den er også fremtrædende i mediernes og i offentlige instansers
behandling af indvandrere og flygtninge (Fischel, 1992; Schierup, 1993; Jöhncke,
1995). På samme måde, som epidemiologiens beskrivelser af HIV og AIDS i firserne
kan siges at have haft gennemslag i offentligheden i halvfemserne, kan
kulturaliseringen imidlertid ses som en afspejling af klassisk antropologis statiske og
lukkede kulturbegeb, som først i de senere år har været under opløsning i erkendelse
af, at kultur i højere grad er et menneskeligt produkt end et ‘program’ for menneskelig
adfærd. Men det er det klassiske antropologiske kulturbegreb, som kan genfindes i den
kulturalisering, der præger beskrivelsen af de etniske minoriteter i Danmark. Jeg skal
her hverken forsøge at gennemgå kulturbegrebets udvikling i antropologien eller
undersøge, hvorfor en særligt snæver opfattelse af kultur tilsyneladende er ganske
udbredt i Danmark; men som vi har set, tjener kulturaliseringen primært til at fjerne
opmærksomheden fra konkrete sociale eller personlige problemer i forhold til livet i
Danmark for etniske minoriteter. Den skubber både problem og løsning væk fra tid og
sted, ned i kulturens utilgængelige sorte kasse, uanset om kulturaliseringen er ment
som en positiv og konstruktiv forklaring eller om den er led i fremmedangst propaganda.
I Del I har jeg forsøgt at vise, nogle af de konkrete sociale forhold i Danmark, som har
betydning for det at leve med HIV som afrikansk flygtning eller indvandrer. Blandt andet
prøvede jeg at påvise informationskontrollens afgørende betydning for HIV-smittede
udlændinge. Det er en informationskontrol, hvis baggrund ikke skal findes i afrikansk
kultur, men i sociale omstændigheder i Danmark, hvor netværket er stærkt begrænset,
og hvor HIV-smittede udlændinges erfaringer fortæller dem, at risikoen for udstødelse
er større end chancen for støtte. Denne følte stigmatisering ses som nemmere at
håndtere end den oplevede stigmatisering, der kunne resultere i total isolation. En
kulturel forklaringsmodel ville se en sådan lukkethed som kulturelt betinget og som mål
for en indsats, der skulle få den smittede til at fortælle sine omgivelser om sin sygdom
med henblik på at få støtte. Den konkrete forklaringsmodel ser derimod
informationskontrollen som en bevidst kalkulering fra den smittedes side, skønt det ikke
automatisk indebærer, at kalkuleringen altid er rigtig. Det ved ingen HIV-smittet, før
informationskontrollen er opgivet, og så er der ikke længere noget valg. Under alle
omstændigheder forudsætter åbenhed om sygdommen, at der forud for HIV-diagnosen
eksisterer et støttende netværk. At skulle opbygge et netværk til støtte for sig selv som
HIV-smittet (uanset etnisk baggrund) er ikke let. Men i kraft af den manglende
prioritering af psyko-social støtte til HIV-smittede generelt og til HIV-smittede
udlændinge specifikt i det offentliges behandlingstilbud, forudsættes HIV-smittede
faktisk at have et velfungerende og støttende netværk, som kan hjælpe dem igennem
de voldsomme kriser, smitten medfører.
Spiller det sociale netværk ofte en begrænset rolle for HIV-smittede udlændinge, hvad
angår støtte, er forholdet til partneren derimod centralt for de, der lever i parforhold.
Dels er det centralt, fordi det på alle måder påvirkes af sygdommen. Muligheden for at
få børn, for at have et seksualliv, og for at fungere økonomisk, var nogle af de aspekter,
som jeg fremhævede i Kapitel 5, og som måske i særlig grad er med til at kaste
parforholdet som sådan i krise. Denne krise forstærkes af det forhold, at det for HIV-
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smittede indvandrere er ægteskabet, som er årsagen til, at de bor i Danmark. Med HIVsmitten er det at bo i Danmark ofte ensbetydende med at bevare muligheden for
medicinsk behandling, fordi der sjældent vil være mulighed for behandling i hjemlandet.
En skilsmisse indenfor de første tre år vil medføre tab af opholdstilladelse, som igen
med stor sandsynlighed vil medføre en tidligere og meget smertefuld død. Det er
imidlertid vigtigt at understrege, at parforholdet på trods af sådanne kriser ofte indebar
en afgørende støtte til den HIV-smittede fra ægtefællen.
I den forbindelse blev Udlændingelovens bestemmelse om tre års obligatorisk
ægteskab forud for opnåelse af permanent opholdstilladelse ved familiesammenføring
vurderet som værende en bestemmelse, der på afgørende vis forværrer især HIVsmittede udenlandske kvinders situation. På grund af denne bestemmelse er de nemlig
– uanset motiverne for indgåelse af ægteskab – fuldstændigt afhængige af deres
ægtefælle. Jeg pegede på, hvordan nogle afrikanske kvinders ønske om at bo i
Danmark udnyttes til at sætte dem i en uoverskuelig gæld, der tvang dem ud i
prostitution. Den officielle politik synes at være, at ‘proformaægteskaber’ skal
bekæmpes med etablering af afhængighedsægteskaber, hvor der er et alt andet end
ligeværdigt forhold mellem parterne. Denne ulighed medfører undertiden katastrofale
situationer for HIV-smittede indvandrerkvinder, uden at bestemmelsen kan antages at
have nogen effekt i forhold til sit formål, at nedbringe antall et af ‘proformaægteskaber’.
Skønt diskussionen af Udlændingelovens bestemmelser om proformaægteskab ikke er
uvæsentlig, skal det imidlertid erindres, at det trods alt må antages at være en lille del
af de afrikanske kvinder, som tvinges ud i prostitution. For det store flertal af
indvandrere og deres ægt efæller tjener bestemmelsen til en generel
mistænkeliggørelse af de motiver, der ligger bag blandede ægteskaber eller bag
ægteskaber mellem indvandrere, hvoraf den ene har permanent opholdstilladelse i
Danmark. Derved bliver bestemmelsen en lille del af den generelle afstandtagen og
fremmedgørelse overfor udlændinge i Danmark, som primært er karakteriseret ved
kulturalisering. Når indvandrere og flygtninge i Danmark har haft svært ved at sætte
HIV/AIDS blandt deres egne på dagsordenen, skal det forstås i dette lys. Det er
nærliggende at se fraværet af støttegrupper for HIV-smittede indvandrere og flygtninge
– som man eksempelvis har i Sverige – som en konsekvens af kulturaliseringen:
Næsten uanset, hvad man gør, vil det blive brugt imod én, som led i skabelsen af den
ny risikogruppe i Danmark.
Det er utilstrækkeligt at forstå en risikogruppe som en objektiv statistisk kategori, der
alene afspejler en overhyppighed af en given sygdom i en gruppe. Når kategorien er
‘sluppet ud’ af det snævre, epidemiologiske univers, bliver den en del af samfundets
kulturelle viden. I den forstand spiller videnskaberne generelt (ikke blot
samfundsvidenskaberne) en hovedrolle i produktionen af vores kultur og vores
verdensbillede. Antropologiens rolle kan i den forbindelse ses som en bestræbelse på
at synliggøre kulturel viden og interesser både for informanterne selv og for samfundet
i en bredere betydning. Kulturel viden er ikke en særlig form for viden. Det er snarere
enhver form for viden, som indgår i kulturelle og sociale sammenhænge. Kulturel viden
er således også den videnskabeli ge viden, som udspringer af biomedicinske
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laboratorier, og som på forskellig vis og i vidt forskellige versioner medvirker i
udformningen af, hvordan AIDS opfattes i aviser, på gaden og i skolen så forskellige
steder som Lusaka, Boston, Hyderabad og Kolding. Tendensen til at bringe vidt
forskellige former for viden sammen i den samme analyse er formentlig en bestræbelse,
der kendetegner antropologien. Det betyder ikke, at alle videnformer er ‘lige gode’.
Forskellige typer af viden opstår med vidt forskellige formål og efter vidt forskellige
regler, hvoraf de mest regelbundne kaldes videnskab. Det, der karakteriserer alle disse
vidt forskellige vidensformer er, at de alle skaber beskrivelser af verden i form af
kategorier og sammehænge imellem kategorierne. Vores beskrivelser af verden er med
til at afstikke de handlingsmuligheder, vi har – ikke simpelt hen fordi vi handler, som vi
har tænkt os (det modsatte er måske oftere tilfældet: Vi tænker, så det passer til vores
handlinger), men i høj grad, fordi vores beskrivelser af verden omsættes i og skabes af
institutioner, lovgivning og bestemmelser, som er med til at fordele privilegier og
begrænsninger i overensstemmelse med, hvordan vi som mennesker har kategoriseret
hinanden.
Derfor kan ‘kultur’ og ‘viden’ hverken adskilles fra hinanden eller forstås isoleret fra de
interesser, der ligger bag skabelsen af kategorier, som blandt andet skal tjene som
grundlag for handling overfor marginaliserede grupper som HIV-smittede eller
udlændinge – eller den dobbelt marginaliserede gruppe af HIV-smittede udlændinge.
De kategorier, herunder den kulturalisering, jeg har beskrevet, er jo ikke tilfældige
udtryk for, at en masse mennesker har fået kulturbegrebet galt i halsen. Det er udtryk
for, at ‘kultur’ er en velegnet kategori i et dansk samfund og en dansk kultur, hvor
indvandrere og flygtninge er blevet nærværende i alles bevidsthed, men hvor de
færreste danskere har social kontakt med dem (Gaasholt og Togeby, 1995). Som også
Fischel gør opmærksom på, spiller denne kulturalisering en afgørende rolle såvel i
indvandrer- og flygtningepolitikken som i dens forvaltning i praksis:
Kulturelle forklaringer isoleret fra en bredere samfundsanalyse er også
blevet benyttet som en legitimering af en stadig mere diskriminerende
dansk politik over for flygtninge og indvandrere. Ansatte inden for de
offentlige systemer har ikke haft gavn af de kulturelle forklaringer, men
er tværtimod ofte blevet endnu mere fremmedgjort over for deres ny
målgruppe. (Fischel, 1992: 204)
Er HIV-smittede generelt stigmatiserede på grund af den angst, der knytter sig til
smitten, til sygdommen og til døden, øges denne stigmatisering med
risikogruppeterminologiens kulturalisering af de smittede. Men intet sted er denne
kulturalisering mere udtalt end for HIV-smittede udlændinge. Skønt stigmatisering ikke
kan gradbøjes, og skønt de tiltag, der er påkrævede for HIV-smittede udlændinge, er
lige så påkrævede for alle udenlandske patienter i sundhedsvæsenet (eks.
opprioritering af tolk) henholdsvis for alle HIV-smittede uanset etnisk baggrund (eks.
opprioritering af psyko-social støtte), er det rimeligt at sige, at den aktuelle
behandlingsmæssige indsats overfor udenlandske HIV-smittede er klart
utilfredsstillende, og at den risikogruppepanik, som tiltagen til tvangstestning dyrker,
ikke gavner sagen.
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Det fører mig tilbage til nogle overvejelser af etisk karakter, som jeg antydede i
indledningen, og som jeg skal runde af med. Det har været en påtrængende overvejelse
for mig, om jeg ved at lave denne forskning og ved at skrive denne bog gjorde ondt
værre. Ved at skrive om stigmatisering af mennesker tilhørende et marginaliseret
mindretal med en frygtet dødelig sygdom kunne jeg komme til at øge denne
stigmatisering. Jeg kan under ingen omstændigheder sige, at jeg er uvidende om, at en
bog som denne også kan have looping-effekter. Skønt stigmatisering og kulturalisering
afspejler magtforhold i Danmark, som ikke ændres på grund af en bog, er det imidlertid
mit håb, at mulige looping-effekter primært vil give sig udslag i ændringer af danskeres
opfattelser af sig selv og af det behandlings- og lovkompleks, som møder HIV-smittede
udlændinge.
Men der er ingen løsning på dette etiske problem. Der er formodentlig aldrig løsninger
på etiske spørgmål. Jeg har skrevet bogen for ikke at overlade banen til dem, der med
kvartalsvis præcision og systematisk talfordrejning forsøger at skyde skylden for en
alvorlig sygdom på dem, der er tvunget til tavshed af de sociale omstændigheder, de
lever i. Jeg har skrevet den i håb om, at de politikere, der ikke ser stigmatisering som
et mål i sig selv, kan finde stof til eftertanke og vilje til at arbejde for at skabe de
nødvendige rammer for HIV-smittede og for udlændinge. Jeg har i høj grad skrevet den
til de gode kræfter i AIDS-ambulatoriet og andre steder, hvor man dagligt forsøger at
hjælpe HIV-smittede udlændinge, og hvor jeg håber, man kan bruge mine overvejelser
til at reducere fokuseringen på kulturen. Men jeg har især skrevet den for HIV-smittede
udlændinge på grundlag af de erfaringer, en håndfuld af dem havde mod til at
delagtiggøre mig – og hermed andre – i. Jeg håber, det er lykkedes mig at vise, at de
er mennesker, hvis historier man ikke behøver at være kulturekspert for at forstå.

side 234

11: AIDS og Afrika i Danmark

Jens Seeberg

AIDS and Africa in Denmark: a cultural black box –
English summ ary

The present study concerns stigma experience among HIV+ immigrants from Africa who
live in Jutland in W estern Denmark. The study may be seen as forming two distinct
though closely interrelated parts. Part I deals with the social context for HIV+ immigrants
from Somalia, Uganda and Zambia, whereas in Part II the focus is on the definition of
AIDS risk groups and AIDS in Africa cast in cultural terms as defined by early AIDSepidemiology and in Danish mainstream society.

Part I
Stigma
Labeling theory may be defined as a the view point that when some sort of normative
rule breaker is assigned a deviant role status this labeling may have important
consequences for subsequent (‘secondary’) deviation on the individual’s part. Notably,
Erving Goffman (1990) has contributed to the understanding of stigmatization within this
framework. Although inspiring, as Goffman’s analysis is, it seeks to analyse
stigmatization in itself and thereby fails to elucidate the different social and cultural
contexts for various stigmatized conditions. Furthermore, the labeling theory does not
distinguish between conditions where the stigmatization is exclusively related to the
stigmatized person’s (more or less willful) behaviour and conditions, where the
stigmatization is related to some sort of disease or disability. Although it may be difficult
theoretically to distinguish on a general level between these two situations since it is
integral to the stigmatization process to treat one like the other, it is argued here that
an understanding of the stigmatization of HIV/AIDS must start with an analysis of the
particular characteristics of the disease and subsequently develop the relevant
understanding of stigmatization in a particular social and political context.
Stigmatization is defined in this study as ‘a mark (an attribute, a characteristic, a
condition) that metaphorically and negatively permeates other’s evaluation of a person’s
being (self, identity, person, biography, character) and doing (actions, behaviour,
conduct) in a way that in effect legitimizes social sanctions’. Metaphor is not seen as a
way of speech but as a way of thought whereby something (intangible) is understood
in terms of something (tangible) else whereby some aspects are highlighted and others
are concealed. It is argued that the infections and diseases that for the HIV+ person
may define AIDS together make up a particularly feared combination of diseases. These
include conditions that are generally stigmatized independent of AIDS, such as cancer,
as well as conditions that are reminiscent of other stigmatized diseases, such as HIVinduced dementia. Although the individual AIDS-patient does not suffer all of these
diseases they make AIDS a disease that is feared not only because it is mortal, but
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because it may lead to particularly dreaded ways of dying. One important aspect of the
use of metaphor with HIV/AIDS is the capacity of certain metaphors to contain the
otherwise unbounded fear of death. This may be true for both HIV+ and non-infected
people. But the metaphors become stigmatizing when they in effect legitimize social
sanctions. One important metaphor in this regard is guilt. Guilt is a metaphor borrowed
from the juridical domain where it serves to connect a certain abominable deed with a
certain individual who in turn becomes punishable. When the HIV+ person is seen as
guilty of his own condition, the disease is seen as a punishment in itself and since this
punishment is seen as fair (otherwise the person would not be guilty) it legitimizes
social distance.
Whereas guilt is attributed to the real or imaginary circumstances under which a person
got the disease – and thus the person’s doing – this guilt may be extended to stain the
person’s being. This is the guilt related to risk group terminology. Here, the fact that a
person is infected with a disease is understood in terms of an imaginary identity
contained within a supposedly identifiable group of people. Whereas the former kind of
guilt was attributed only to the disease of the individual, the latter group is attributed
with the guilt for the disease as such. This guilt metaphor tends to associate the
problem of AIDS with the risk groups in a way so that ‘the general population’ may both
see themselves as not at risk and as not concerned with the disease as long as they
avoid contact with people who are supposed to belong to risk groups. In the case of
immigrants – and particularly in the case of immediately identifiable immigrants such as
black Africans in Denmark – the attribution of guilt for a disease is facilitated by the prior
racial stigmatization.
Common for these two guilt metaphors is that they legitimize social distance from and
social sanctions against people with HIV/AIDS. But stigma may also occur because of
ambiguity in the social interaction. Whereas attribution of guilt is concerned with doing
and/or being in the past (‘why is the person infected?’) ambiguity in the social
interaction is concerned with doing and/or being in the present. Here the actual
manifestations of disease during the period with AIDS may overshadow the
metaphorization of HIV. Stigma may me related to uncertainty in the surrounding
community concerning the capabilities of the person with AIDS. He on the other hand
may feel that he is being denied opportunities for self-fulfilment. He may also
experience that other people on a more general level seeks to avoid this feeling of
social ambiguity by avoiding the person with AIDS.
In any case, stigmatization is strongest when being and doing and past (guilt) and
present (ambiguity in the social interaction) is collapsed in the perception of the person
with HIV/AIDS.
Although it is important to understand the particulars of HIV/AIDS as a stigmatized
condition it is not sufficient. It is equally important to distinguish between HIV and AIDS,
or, more precisely, between visible and not-visible HIV-infection. This distinction points
to two different strategies as pointed out by Goffman, namely stigma coping (with AIDS)
and information control (with HIV). The person with invisible HIV can avoid enacted
stigma if he keeps silent and in that way control the social consequences of
stigmatization. However, this strategy simultaneously cuts off the person from social
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support from his network. The person with AIDS does not have this opportunity but may
paradoxically be relieved to find that he no longer has to be afraid that his surroundings
might find out. At best, he may find more support and comfort than he ever expected;
at worst, he may be ostracized.
Results
Twenty-two interviews with nine HIV+ immigrants from Somalia, Uganda and Zambia,
eight of whom were women, suggest that information control is the preferred strategy
with invisible HIV rather than openness towards the social network. Following
Scambler’s (1984) distinction, then, stigmatization is experienced as felt stigma rather
than enacted stigma. Whereas enacted stigma is caused by other people’s perception
of HIV/AIDS, the fear of stigma that makes a person keep her disease a secret is
caused by her perception of other people’s perceptions of HIV/AIDS. This is formed
when the person with HIV brings up discussion about HIV/AIDS on a general level and
investigates the reactions of her friends.
In all cases where the HIV+ person had a spouse or regular partner, the partner was
present when the result of the HIV-test was given. To the degree that other people
besides a possible spouse are told about the disease it is rather within the group of
country fellows than among Danish. This suggests that the former are seen as
potentially more important in the social network. At the same time, however, the
interviewees consider country fellows to be heavily prejudiced against people with HIV
and as generally unreliable when it comes to keeping the disease a secret. These
findings suggest that the negative evaluation of country fellows is partly due to the need
that the African person with HIV feels for their support, whereas the positive evaluation
of Danish when it comes to matters concerning HIV may be largely due to lack of
contact and experience with the Danish majority concerning these issues. In any case,
information control is seen as a precondition for ongoing social life. That openness
might lead to social support is generally conceived to be unfounded in reality.
The groups of immigrants from Somalia, Uganda and Zambia in Denmark form very
different opportunities for social networks. As of 1 January 1995 there was 5125
Somalian citizens in Denmark (57% male, 43% female), 491 Ugandan citizens (39%
male, 61% female) and 103 Zambian citizens (28% male, 72% female). These figures
alone suggest that for a Somalian there are considerably better chances for daily
contact with other Somalians than for Zambians. Furthermore, Zambians is the group
who lives most scattered geographically. Given the small number of Zambian citizens
this means that Zambians to a larger degree than Somalians (who in Denmark are 50
times more people) and Ugandans (who in Denmark are 5 times more people and who
live less scattered) generally will have to rely to a large degree on social contact with
Danish in daily life.
While Ugandans and Zambians generally have personal experience with HIV-infected
people before migrating this is not often the case for Somalians. This leads to a
tendency among the latter to regard HIV/AIDS as someone else’s disease and
Somalians’ conceptions of how they would react to persons with HIV are often
hypothetical. This is not the case for Ugandans and Zambians. Here, the disease is
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generally considered to be a very real threat to the individual. In both cases, however,
the tendency in the Danish context is to regard people with HIV as socially dead.
Therefore, it is a problem that HIV/AIDS service provision in Denmark generally take it
for granted that HIV+ people have an existing supportive network. People who have not
are left with minimal care and support.
Udlændingeloven (‘Law on foreigners’) in Denmark makes a clear distinction between
refugees and other immigrants. Whereas asylum seekers may be accepted as refugees
on the basis of their personal history and depending on their nationality and travel
route, other (adult) immigrants from so-called ‘third countries’ (in actual fact almost the
same as third world countries) may only be permitted to stay if they are married for at
least three years to a person with permanent residence in Denmark.
For married couples the fact that one or both spouses are infected will inevitably cause
crises in the relationship with separation being a possible outcome. For married couples
where one spouse is an immigrant a separation within the first three years of marriage
will result in the loss of residential permit in Denmark, which may further result in loss
of any treatment opportunities. In most cases in this study it was the African woman who
was infected rather than both spouses.
The acute and recurrent crises that follow the HIV-diagnosis may be reactions to the
fact that one or both partners in the relationship are going to die much sooner than they
had expected. More specific problems in relation to HIV may also give rise to crises
within the relationship. This study point to three, namely 1) sexuality, 2) children, and
3) economical problems.
1) Fear that the partner should be infected as well as a general feeling of loss of sexual
desire following the infection meant that the sexual life of the couples had generally
stopped.
2) Partially as a consequence of this but also out of fear that the child might be infected
and in recognition of the prospect of a shortened life span for the mother, HIV had
meant that the couple could not have children together. This realization often ran
directly counter to the prior expectations of the couple. In several cases the HIV-test
itself was either a result of pregnancy (which if possible then led to an abortion) or a
result of a wish to have children. In two cases, however, the mother’s HIV was
diagnosed in direct relation to child birth. In both cases the child later showed to be
infected. Besides the suffering of the child which adds enormously to the mother’s
feeling of guilt for her own and the child’s infection, the HIV-infected child may later
jeopardize the information control and find itself to be the trigger (something rather
different from the cause) of severe social repercussions on itself and the family.
3) On top of these severe problems often came economical difficulties. In Denmark,
immigrants other than refugees are barred from certain social welfare benefits. They
cannot generally get invalidity pension or social security, nor can they get certain
medicine subsidies. This is a problem since the disease itself may at times reduce the
capability to work and thus inhabit the infected person from earning a living. This,
however, may be a secondary problem given the fact, that third world immigrants
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generally – and female immigrants especially – are marginalized and deprived of any
job opportunities.
Given this overdetermination of factors that may lead to crises and separation it may
perhaps be seen as encouraging that of eight women in the study, of whom seven were
married when they were given the HIV-diagnosis, only one woman was thrown out by
her husband because of her HIV-infection. The study does not show, however, to what
degree this reflects the general picture. But overall, the women found support and
encouragement with their husbands although their marriages evolved very differently
from what they had expected before marrying. However, the fact remains that social
service provision was clearly inadequate. Immigrants with HIV were largely left to
themselves and to possible spouses, with no or limited support from their social network
and with an enormous load of psychological and social problems that accompany the
HIV-infection.

Part II
AIDS-epidemiology and looping effects
Statistics – basically understood as the idea that a specific occurrence of something
that can be counted may (with a measurable likelihood) stand in a causal relationship
of some kind to something else that can also be counted – dates back to the eighteenth
century (Hacking, 1990). The concept of normalcy plays a central role in statistics, most
prominently in the concept of the bell-shaped normal distribution. By logical implication,
then, it is small wonder that statistics since its birth as a particular kind of science that
shapes specific types of knowledge has been preoccupied with measuring deviance.
This is even more obvious when ones acknowledges the fact that statistics from the
beginning was closely linked to the machinery of the State and that its products often
were considered to be State secrets.
In order for the statistician to be able to count things or people she must first categorize
them. Whereas natural kinds may or may not fit the categories they are put in, the
categorization of people may make people conform with or react against the categories.
This is even more so when the categorization goes hand in hand with the power to
regulate society’s privileges, benefits or sanctions in accordance with the categories.
Ian Hacking has called this evident but usually overseen circumstance of categorization
of people for dynamic nominalism (Hacking, 1982). It may result in the formation of new
group identities that corresponds to the statistician’s categories, not necessarily
because people come to see themselves as a new group (though this may well
happen), but because society treats them as a group. Hacking calls this process Making
up people (Hacking 1986). When people are made up in this way, it may furthermore
give rise to a number of different looping effects (Hacking 1995) where the people
classified (as well as other people utilizing this classification medically, juridically or
otherwise) react in various ways that may tend to negate or reinforce the original
statistical categorization.
From the outset, the HIV epidemic was associated with gay men in Los Angeles and
New York. On a statistically very limited material epidemiologists made up gay men as
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a risk group, assuming that the life-style of a few gay men in the centres of the public
gay community were representative for all male homosexuals in the country. Gay men
were considered to form a homogenous subculture despite the existing evidence of
pronounced variability as to their so-called life-style. The focus on a culturally patterned
life-style was so marked that even the early evidence of women, children and
heterosexual men with the same symptoms was disregarded because the disease
initially was defined as a gay disease. When this focus was broadened it did not,
however, lead to dismissal of the stereotypical definition of risk = life-style =
(sub)culture. Rather, this risk group model was replicated with the creation of other
stereotypical groups of Haitians and intravenous drug-users.
By the mid-eighties the focus was redirected to the HIV-epidemic in Africa but the same
definition was applied, only on a greater (and therefore even more stereotypical) scale.
The epidemic was defined in cultural (if not racial) terms and a picture of ‘African
culture’ as generally promiscuous was built on existing prejudice. Social, economical,
political and historical factors were largely disregarded in favour of the cultural model,
and the responsibility for the spread of the disease could therefore be placed on the
Africans themselves. The promiscuity paradigm in itself removed Africans from human
civilization as defined by the West and this picture was reinforced by the numerous
attempts to place the origin of HIV in Africa, most notably with the ‘green monkey theory’
that suggested an evolutionary position of black Africans between green monkeys and
white Westerners.
Results
The culturalisation of AIDS in Africa by early AIDS epidemiology not only led to
immediate looping effects in the form of denial of the epidemic in Africa and global
social sanctions against black Africans and against HIV-infected people more generally.
It also made a lasting imprint on the public image of African AIDS that has survived this
early epidemiology. Thus, while epidemiology is shifting attention perhaps partly as a
result of anthropological and other critique, the association between AIDS in Africa and
culturally defined promiscuity and prostitution is forming the dominant view in Danish
textual discourse. In a sub-study of the present study 579 Danish articles on HIV/AIDS
were investigated for the occurrence of a number of key words forming the public
discourse on the disease. The texts were divided into four groups (medical journals
(93), other journals and magazines (177), newspapers (189), the yellow press (120))
and subdivided into eight themes (epidemiology (76), medical and other treatment (81),
information and counselling (89), personal stories (101), debate (107), AIDS abroad
(109), and other (16)). The sub-study points to a clear tendency that AIDS in Africa to
a much larger degree than other regions and themes is described with a focus on
‘women’ and ‘children’, ‘promiscuity’ and ‘prostitution’, and ‘condoms’ and ‘information’.
Also, it is clear that descriptions of AIDS in Africa to a larger degree than other themes
(except epidemiology) is based on epidemiological data. Therefore it is argued that the
narrow and stereotypical culturalisation of the AIDS-epidemic in Africa that was formed
in the 1980s is maintained in the 1990s by the press in, in this case, Denmark.
It would be an untimely oversimplification to assume that these texts – or the media in
general – determine general attitudes to HIV/AIDS in any population. On the other hand
side 240

English summary

it may be equally misguiding to assume that their is no effect from the media. To assess
the degree of concordance between the textual image and the views that HIV-infected
Africans may encounter 9 staff members at an OP AIDS clinic were interviewed about
their opinions and understanding of this patient group. Of the 240 HIV+ patients in the
clinic (as of 1 August 1994), 173 were male and 67 female. While immigrants made up
6,4% of the male patients, they accounted for 53,7% of the female patients. 54
The interviews revealed a seri es of problems that the staff felt were characteristic of
their interaction with HIV+ Africans (and, as it is, primarily HIV+ African women). These
may be separated into four areas, namely (1) use of translator, (2) diagnostic
assessment, (3) treatment, and (4) counselling. Whereas the problems concerning (1)
are cast in concrete terms describing the difficulties of having a third party in the
consultation, of getting a good translator, and of knowing what is actually said both by
the patient and to the patient, the problems concerning (2) to (4) are generally
understood in cultural terms.
The African culture as understood in the clinic generally conformed to the media
depiction of AIDS in Africa as primarily a cultural problem related to a pronounced
degree of prostitution and promiscuity. But the staff also described Africans as people
with either too much or too little attachment to their own children; as showing (and,
perhaps, experiencing) only little emotional distress with regard to their HIV-infection;
as having either a very relaxed or a tabooed attitude to death and dying; as either being
more or less honest with the staff than Danish patients; and as showing less
responsibility concerning the possible transmission of the infection to others. On this
basis it is argued that ‘culture’ as an explanation for the problems with diagnostic
assessment, treatment and counselling, in effect has the function of a black box. In this
cultural black box goes any tale or bit of experience that may add to the staff’s shared
understanding of the African women. Although this cultural explanation usually reflects
a sincere effort to try and understand a particular group of patients, in effect it distances
the problems in time and space to the past experience of the patient. This diverts
attention both from the present interaction between staff and patient (thereby relieving
the professional responsibility on the staff member) and from the social and political
context for immigrants in Denmark. Since skin colour may produce anticipations among
staff that cultural explanations may be relevant they tend to ‘forget’ the professional
skills they otherwise use with Danish (or, more generally, not-culturalized) patients. It
is argued that both staff and patients would be better off if the cultural explanation is
accorded a limited field within a concrete model of explanation, where focus is on the
clinical situation here-and-now as well as on potential the significance of the social,
cultural, and economical context here-and-now. However, it is also pointed out, that the
real problems for the staff – and therefore, to a much larger degree, for the patients –
are not acknowledged in the form of adequate resources to solve them. The staff are
expected to solve all problems within ‘the existing scheme’ even though the proportion
of African HIV+ patients has increased considerably over a few years.

54 It is t his very uneven sex distribution that is reflected in the ratio of male to female
interviewees among the HIV+ people part icipating in this study.
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Although the stereotypical depiction of African women as prostitutes is generally
unfounded in reality it does not follow that prostitution is non-existing among African
immigrants in Denmark. While none of the interviewees were or had been sex-workers,
most of them knew African women who had to sell sex. Although there may be complex
reasons and motivations behind any individual’s position as a sex worker this study
points to the looping effects of Udlændingeloven (Law on foreigners) in the making of
African sex workers. The provision that permanent residence permit for immigrants
other than refugees presupposes 3 years of marriage to a person with permanent
residence is supposed to prevent so-called ‘proforma marriage’. A proforma marriage
is defined as a marriage where the sole purpose is for the immigrant to obtain
permanent residence permit. While the control of the observance of this provision is
shown to rest on a highly idealized conception of a ‘normal’ marriage it has no positive
effect in relation to its purpose since a proforma marriage by definition can only be
‘detected’ after permanent residence permit is granted. But for some men the provision
has made a lucrative business possible. They offer African women who are in Denmark
as tourists the opportunity of residence for money. The woman must pay a middle man
a one-time sum around DKK 50-80.000,- and a spouse a monthly sum of DKK 5.000,-.
If she agrees she is put up in a bar where she must earn the money as a sex-worker in
order to pay the middle-man and the husband. While the provision was changed in
1992 so as to increase the required number of years of marriage from 2 to 3 in order to
further reduce the supposed frequency of ‘proforma marriages’, this may have increased
their number and the exploitation of the women by making the business even more
lucrative for the men.
This problem is indirectly related to the stigmatization of HIV+ African women in
particular. The tendency of the press is to blame unsafe sex practices on the sex
workers rather than their male customers who demand sex without condoms. While
unsafe sex practices increases the risk of HIV-infection dramatically for both customer
and sex-worker it is only sensible to accept for the sex-worker if she is already infected.
However obvious this observation may be it causes reason for much more consternation
than customers’ demand for unsafe sex regardless of their HIV-status.
This exploitation of African women is a problem for the women in question. But it is also
a problem for African women immigrants on a larger scale since it tends to support the
stereotype that African women = prostitutes. It may increase racist and sexist
discrimination of African women in everyday life. But it also serves to increase the
creation of a new culturally defined risk group in Denmark where the definition of AIDS
among Africans once again is cast in terms of promiscuity and prostitution.
This new risk group construction has recently been promoted on a political level in
Denmark. Danish politicians have argued publicly for obligatory HIV-testing of selected
asylum seekers from certain ‘high risk regions’ as a precondition for their asylum
request to be considered. Other dubious political motives aside, this proposal reflects
the idea that testing in itself can function as a means to control the spread of the
epidemic. It is, however, based on several wrong assumptions.
One wrong assumption is that HIV+ immigrants from ‘high risk regions’ represent a
considerable source of HIV in society. Whereas statistics show that a number of Danish
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are infected outside the country and that immigrants make up a significant part of the
estimated total of 5000 HIV+ persons, there is no statistical foundation for the
widespread belief that immigrants form a significant source of HIV. Only 38 persons or
2,3% of the known number of 1628 people infected in the period 1.8.1990-31.7.1995
believe themselves to be infected from sexual contact with immigrants.
Furthermore, the idea of obligatory testing raises a huge number of unsolved questions.
The intention of the proposal is not to reject HIV+ asylum seekers but to reject those,
who do not accept testing. Those who are found HIV+ will be offered treatment and
counselling. This study has shown, however, that this service provision is found lacking.
Also, it is not clear what will happen to asylum seekers who are found HIV+ and who are
not accepted as refugees. Even if the (insufficient) treatment opportunities are accepted
as a reason for the test it will presumably not benefit rejected asylum seekers. Rather,
they will be returned with the forced recognition of a deadly disease for which they will
receive no treatment. The only acceptably option with obligatory testing (unacceptable
as it is in itself) would be to let HIV+ tests be a valid reason to grant refugee status. But
there are numerous more problems. Living in an asylum centre provides miserable
opportunities both for support, for coping with the shocking information that one suffers
from a mortal disease in a situation where the future country of residence is unsettled,
and for maintaining the information control which is generally necessary at this point to
avoid social death before the physical death.
Another – and more basic – wrong assumption is that human rights and control with the
epidemic are necessarily in conflict. It is sometimes argued in the Danish media that the
interest of the general public is jeopardized because of undue concern for the rights and
protection of the stigmatized risk groups. This line of thinking is associated with one
particular idea of controlling the epidemic, namely the so-called ‘tough line’ poli tics
where effective preventive measures are understood as a maximal degree of
registration and control of HIV-infected people. Such measures may include obligatory
testing and registration of test results, obligatory contact tracing and possible
internment.
The opposite strategy, the ‘soft line’ politics, is applied in Denmark. The rights of the
individual are central to general AIDS politics and expressed in the legally sanctioned
right to voluntary and anonymous testing, and except for an anonymous epidemiological
notification system there is no registration of HIV-infected people, let alone internment
of HIV+ persons. There is, however, obligatory contact tracing; but the formal obligation
is on behalf of the doctor to perform it. It is obvious that obligatory HIV testing of certain
asylum seekers would represent a total break with existing AIDS policy in Denmark.
In the Danish debate Sweden is sometimes stressed as an exemplary model of the
effectiveness of the ‘tough line’ politics. This alleged effectiveness has been concluded
by direct comparison of the AIDS figures that show a more rapidly developing epidemic
in Denmark than in Sweden. Since, however, the actual spread of the HIV-infection is
likely to have taken place during the 1970s and early 1980s, these statistics cannot be
interpreted as a result of the prevention efforts in the two countries. A comparison of the
relative development of the epidemic since 1990 (index 1990=100) show that the
number of AIDS-cases after the possible effect of preventive efforts by 1993 in Sweden
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has increased by app. 40% (and rising for 1994) whereas in Denmark they have
increased by app. 20% (and declining for 1994).
Rather than ‘prove’ the effectiveness of the Swedish ‘tough line’ politics these numbers
strongly suggest that the ‘soft line’ is both the most effective and in accordance with the
human rights of the HIV+ persons.
However, it is also pointed out that this insight should lead to a strengthening of the
social and psychological support to HIV+ people. There is a strong tendency in
Denmark (and elsewhere) to think of HIV prevention and HIV/AIDS care as two separate
fields. It is argued that this line of thinking is highly problematic because it does not see
society’s support to HIV+ people as forming part of the context that may influence the
HIV+ person’s sense of responsibility not to infect others. Higher priorities should be
given to social and psychological service provision that meet the needs as defined by
HIV+ people themselves so as to help them cope with the existential, financial and other
crises that result from the infection. This will serve the double purpose of 1) better
supporting people in need and 2) more effectively avoiding the spread of the epidemic.
Culture
The culturalisation of AIDS risk groups, of immigrants in Denmark, and twofold of HIV+
immigrants in Denmark, reflects Danish culture and society to a noticeable larger
degree than it reflects the cultures it is supposed to describe. Precisely because it
locates the problems with the victims and removes any negotiable solutions to real
social problems to a distant time (in personal history) and space (the country of origin)
it frees lay people and professionals (be it politicians, service providers, or others) from
considering the possible discriminatory effects of Danish legislation and practice in
administrative, medical, social and other governmental institutions. One of a number of
important negative effects of this is that it paradoxically blocks the utilization of the
experience from existing support groups in Uganda and Zambia.
Culture and knowledge cannot be separated. W hile scientific knowledge like statistics
is defined by certain rules meant to objectify it (and thus supposed to free it from
‘culture’) it is neither free of the statistician’s culture nor – and perhaps more importantly
– is it free from its looping effects in society at large. Therefore, the point made is not
that the cultural knowledge defining HIV+ immigrants is somehow an accidental result
of a misreading of the concept of culture that may simply be corrected by a study like
the present. On the contrary, the use of ‘culture’ in Danish society (and in all other
societies) reflects the marginalization (in no way accidental) of the groups defined as
particularly ‘cultural’.
However, the present study has pointed out that this culturalisation is highly stigmatizing
and that the actual problems as experienced by the HIV+ immigrants and as described
on the basis of the interviews need no cultural expert to be properly understood.
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Appendiks 1: Nøgletermer i AIDS-landskabet

Afrika

Heteroseksuelle

Angst, frygt

Hiv-test, screening

Anonymitet

Homosexuelle, homofile

Ansvar, (u)ansvarlighed

Joanis, Haitianersagen

Arbejdsplads

Kamp, krig

Asien

Kirke

Bifile, biseksuelle

Kondom

Blod

Kontrol, monitorering, overvågning

Blødere, blodpræparater

Kunst

Børn

Kvinder

Bøsser

Kønssygdomme,
sygdomme

sexuelt

overf.

Diskrimination
Latinamerika
Epidemi
Lovgivning, Kriminalisering
Europa
Medicin, medicinsk behand
Fordomme
Medier
Forebyggelse
Mænd, der har sex med mænd
Forskning
Narko, narkomaner, stof(mis)brugere
Frivillighed
Normalisering
Fængsel
Oplysning, oplysningskampagne
Gonoré, syfilis
Promiskuitet
Grupper, befolkningsgrupper
Prostitution, prostituere
Grønland
Pårørende
Hemmeligt, skjult, tabu
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Registrering, register
Rejse, turisme
Risikoadfærd, højrisikoadfærd
Risikogrupper, høj-, lavrisikogrupper
Risikoområder, højendemiske områder
Rådgvning
Samfundsholdninger, holdninger
Sikker sex
Skam
Skyld, uskyld
Smitteopsporing, kontaktopsporing
Smittespredning
Smitteveje
Statistik
Straf, dom
Støtte, psyko-social støtte
Særbehandling
Trussel
Tvang(sforanstaltninger)
Udlændinge, flygtninge, indvandrere
Undervisning
USA
Uvidenhed
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Tikkende bombe i Asien. Rej semagasinet efterår, 1993

264 Thorstensen, Hans

Den dystre fremtid. Farmaceuten, Årg. 3, nr . 5, 1991

265 Vilby, Knud

Et hverdagsliv med AIDS. MS bl adet dec., 1992

266 Ytzen, Flemm ing

Thailand: Håb forude. NØ D, okt., 1993

Øvrige
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Den ulige kamp mod dø den. Rejsemagasinet efterår, 1993

269 Lyding, Henrik

Disputats om det anale samlejes histori e. KursHIV 2, 1994

270 Myss, Caroline

Har jordkloden AIDS? Nyt aspekt, Årg. 22, nr. 4, 1990

Aviser
Debat

271 Andersen, Tommy
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Politikere står i kø for at ændre lov . Århus Stiftstidende, 1994-04-15
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AIDS skal begrænses nu. Jyllands-posten, 1990-10-07

280 Gilberg, Aage: DEB

Kampen mod AIDS. Jyllands-posten, 1990-03-30
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Når læger svigter. Det fri aktuelt , 1993-03-10
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Epidemien der blev væk. Det f ri aktuelt, 1992-12-14
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AIDS, registrering og tv ang. Jyllands-posten, 1991-03-01

295 Milfeldt , Mogens
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296 Mortensen, Søren
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Stiftstidende, 1994-04-15

297 Nygård, Ole Morten

Jagten må gælde AIDS. P olitiken, 1993-12-26

298 Poulsen, Jørgen J

AIDS er politisk dynam it. W eekendavisen, 1990-05-04

299 Poulsen, Peter

De skulle bare lade være. Århus Stifstidende, 1993-04-26

300 Rosengård Jørgensen, Anne
Hjælp smitter i kke. Det fri akt uelt, 1991-11-23
301 Seidelin, Michael
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302 Skovmand, Kaare
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303 Skovmand, Kaare
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305 Stensgaard, Pernille
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306 Stensgaard, Pernille
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307 Sørrig, Kirsten

Kvinder er alene m ed AIDS. Berlingske tidende, 1992-10-23

308 Thygesen, Alex

Den fortabte søn. Kristeli gt dagblad, 1992-04-21
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309 Tomasevski, Kat arina

Vi kan ikke lov give os ud af AIDS-problemet. Berlingske tidende,
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310 Valgreen-Voigt, Steen

Loven stram mes. Forsæt lig HIV-sm itte skal straff es, mener politikerne..
Politiken, 1994-04-15

311 Vedel-Petersen, Nina

AIDS-kampagner begynder bagfra. Det fri aktuelt , 1991-07-09
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313 Zachariae, Hugh
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315 Zachariae, Hugh
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Epidemiologi

316 Anonym
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Mere usikker sex. Berlingske ti dende, 1990-07-01
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Myterne om AIDS. K risteligt dagblad, 1990-12-04
320 Larsen, Thomas

AIDS er blevet hverdag. Jyll ands-posten, 1990-11-30

321 Larsen, Thomas
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322 Larsen, Thomas
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323 Melbye, Mads
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324 Skovmand, Kaare
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325 Skovmand, Kaare

AIDS-tal eksploderer. Poli tiken, 1993-06-08

326 Skovmand, Kaare
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327 Søndergaard Hansen, Bo
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AIDS-fare ov en i fængselsdom. Kri steligt dagblad, 1993-11-01
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AIDS-detektiv en på sporet. Jyllands-posten, 1994-01-23
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331 Ziebe, Henning
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Medicinsk o.lign. behandling
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333 Clausen, Bente

Kærligheden er den samme. K risteligt dagblad, 1992-07-24

334 Daehne, Niklas von
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Halløj på pensionatet. W eekendavisen, 1993-10-08
336 Davidsen-Nielsen, Hans
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337 Eiby, Tine
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338 Eiby, Tine

Om kap med ti den. Weekendav isen, 1992-11-06

339 Flindt-Pedersen, Jørgen
AIDS-forskning står i stam pe. Det fri Aktuel t, 1991-06-22
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En sidste håndsrækning. Det fri aktuel t, 1992-05-09

341 Knox-Seith, Elizabeth

Visionen i AIDS-arbejdet. Kristeligt dagblad, 1993-01-04

342 Krogh Sørensen, Tea

Når livet med HIV gør prognoserne til skam me. Det fri aktuelt, 1993-11-12

343 Krogh Sørensen, Tea

Skandalen. Det fri ak tuelt, 1992-10-28

344 Lind Iversen, Tove

Kamp for positi vt li v med AI DS. Kristeligt dagblad, 1991-02-25

345 Lund, Anker Brink

Sådan blev HIV årsagen til AIDS. W eekendavisen, 1993-09-10
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346 Lønstrup, Anne

Jagten på AIDS-vacc inen. Jyllands-posten, 1991-06-23

347 Madsen, Jens Jørgen

Håbet lever på 11. år. Det fri aktuelt, 1992-12-01

348 Nielsen, Jørgen Steen
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1990-07-24

349 Ninka,
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350 Notkin, Arne
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352 Skovmand, Kaare

AIDS-teori afv ises. Politiken, 1993-12-13

353 Skovmand, Kaare
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Frankrig og Danmark. W eekendavisen, 1992-11-13

Oplysning og rådgivning
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357 Bjørnsson, Kirsten

Den glemte sygdom. W eekendavisen, 1990-05-25

358 Buhl, Claus
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359 Clausen, Bente
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360 Dahl, Henrik
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362 Humle, Anne-Suzette
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Ti år i kamp m od AIDS. Jyllands-posten, 1993-02-21

364 Lauritzen, Birthe

Ingen kan være HIV-positi v på deltid. Berlingske tidende, 1990-09-16

365 Lykke, Hanne: FOR

Sex uden kondom. Det f ri aktuelt, 1991-06-22

366 Magnus, Michael von

AIDS på arbejde. Polit iken, 1991-10-11

367 Methling, Inge

Døden begynder med A. Poli tiken, 1991-12-01
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368 Moseholm, Bodil

Erkendelsen er første skridt. Berl ingske tidende, 1992-05-14

369 Mønster, Flemm ing

Livet er l ivsfarl igt. Det fri aktuelt, 1992-02-26

370 Nielsen, Susanne

Vi gider ikke tænke på AI DS. Politiken, 1992-08-09

371 Nørring, Maria

Mørket findes. Inf ormation, 1990-12-27

372 Pedersen, Randi K

Radio Rosa er andet end AIDS og HIV. Land og folk, 1990-06-06

373 Rosengård Jørgensen, Anne
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374 Vinterberg, Søren

Dramatikeren i kondom ets tidsalder. Politi ken, 1991-08-16

Personlige beretninger

375 Anonym

Kampen som kun kunne tabes. Polit iken, 1993-12-05

376 Anonym

Min egen dødsdom. Det fr i aktuelt, 1991-04-30

377 Behrendt, Flemm ing

Gennemlev ede et halvt århundrede på sin krop. Weekendav isen,
1993-01-22

378 Blok Thomsen, Claus
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379 Blok Thomsen, Claus
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380 Blyth, Myrna
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381 Christiansen, Flemm ing
En skovtur er selv e livet. Politiken, 1992-12-01
382 Christiansen, Flemm ing
Stokroser og heroin. Politi ken, 1990-08-02
383 Davidsen-Nielsen, Hans
Han venter på mø rket. Berlingske tidende, 1992-12-01
384 Grund, Jens

Da AIDS kom til landsbyen. Det fri aktuel t, 1993-03-27

385 Helleskov, Lone

AIDS på skemaet. Jyll ands-posten, 1991-03-07

386 Henriksen, Klaus

Midt i en AIDS-ti d. Det fri aktuel t, 1992-08-15
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387 Kragh, Lene Ambro

Fire år med en dødsdom. P olitiken, 1990-08-19

388 Krogh Sørensen, Tea

Et liv med HIV og dobbelt planlægni ng. Det fri aktuel t, 1993-11-12

389 Lambert, Lisbet

AIDS - den svære koll ega. Det fri aktuel t, 1991-10-07

390 Landsted, Anne Lea

Jeg lever li vet mens jeg gø r det. Det fri akt uelt, 1991-12-02

391 Larsen, Thomas

Jeg advarer. Christine er 22 år og HIV-positiv. Jyllands-posten, 1990-06-24

392 Moseholm, Bodil

Tom købte gaver da han fik sin dødsdom. Berlingske tidende, 1992-11-15

393 Mulvad, Nils

Den farlige elsker. Jyl lands-posten, 1992-08-16

394 Nørfeldt, Andreas Fi biger
Den dag solen gik ned. Berlingske tidende, 1993-10-30
395 Pedersen, Thomas Bo Veteranen fra Hill erød. Det fri akt uelt, 1992-05-16
396 Rølle, Nina

En ganske almindelig kv inde - med AIDS. Det f ri aktuelt, 1990-03-03

397 Schmalbruch, Kai

Jimmi blev 29 år. Histori en om Jimmi Plambeck, der døde af AIDS.
Politiken, 1992-11-08

398 Steens, Jørgen

Syg af AIDS - m en tro kan flytte bj erge. Kristeligt Dagblad, 1993-12-14

399 Svendsen, Anne-Marie Da HIV kom til Struer. Jyllands-posten, 1992-10-04

Udland

400 Beckmann, Heidi

Aids bliver m edlem af f amilien. Kristeligt dagblad, 1994-04-11

401 Beckmann, Heidi

Kirken svigter i kampen mod AIDS. K risteligt dagblad, 1994-02-19

402 Behrendt, Flemm ing

Brug lagrene op. Weekendav isen, 1991-11-15

403 Bernth, Susanne

Den knugende virkeli ghed. Berlingske tidende, 1994-03-08

404 Bøggild, Pernille

De lever m ed AIDS'en. Inform ation, 1990-12-29

405 Christensen, Knud Simon
Leder med lys og lygte. Folk har lagt liv sstilen om. Kristeli gt dagblad,
1992-08-05
406 Davidsen-Nielsen, Hans
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Fattigmandspesten. AIDS-konferencen i Am sterdam. W eekendavisen,
1992-07-24
407 Dræbel, Bo

Børn i dødens forgård. Colentina, Rumænien. Berlingske tidende,
1991-01-13

408 Erslev Andersen, Lars Arabisk AIDS. Inform ation, 1993-08-24
409 Fisker, Henrik

Indien er truet af AIDS. Chef for United Nations' Development Programme
i India. Kristeli gt dagblad, 1993-07-17

410 Fisker, Henrik

Tapre Huxilia. En af Afrikas HIV-smittede fortæller sin historie. Kristeligt
dagblad, 1992-09-19

411 Gram, Barbara

Dagligliv i de døendes land. Berlingske tidende, 1991-09-01

412 Guruacharya, Binaya

Solgt til prostitution. HIV-vir us truer blandt andre nepalesiske piger, der
arbejder på bordeller i Indien. Kristeligt Dagblad, 1994-07-18

413 Hansen, Asger Werner Den mentale apartheid. Inf ormation, 1991-12-27
414 Hansen, Asger Werner En halv m illion AIDS- ramte børn. Inf ormation, 1990-07-17
415 Hansen, Asger Werner Foruroligende bill ede af AIDS. Polen. I nformation, 1991-02-05
416 Hellmann, Helle

Hanks bliver v oksen. Politiken, 1993-12-27

417 Hellmann, Helle

Tabu gav sved på panden. Pol itiken, 1994-03-10

418 Henriksson, Benny

Sverige diskri minerer sine HIV-smi ttede. Inform ation, 1990-09-29

419 Hepinstall, Sonya

Asiens indsats er afgørende. Politi ken, 1993-12-02

420 Hertz, Mikkel

Det syge Polen. Jyllands-posten, 1991-04-21

421 Hol m, Gretel ise

Millioner ti l medicinm ænd. Politiken, 1993-11-23

422 Holten, Kasper

Engle i Amerika. Tony Kushners skuespil "Angels in America", første del:
"Millenium approches" på Broadway. - Aids, litterært motiv. Berlingske
tidende, 1993-06-02

423 Houm øller-Jø rgensen, Else
AIDS og Afrika. Informati on, 1994-05-11
424 Jensen, Sten

Døden kommer hele t iden (Her er 61.000 børn forældrelø se; Paradis med
slanger). AIDS i Uganda. Berli ngske tidende, 1993-07-04

425 Kofoed Christiansen, Paul
AIDS vedkom mer os alle. Tanzania. Kristeligt dagblad, 1993-12-01
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426 Larsen, Karin

Baltere på farli g kurs. Det fri aktuelt , 1993-05-15

427 Lauridsen, Merete

Den franske bløderskandales besmittede spor. Inf ormation, 1992-09-03

428 Lind Iversen, Tove

Kvinder søger råd hos kirken. K risteligt dagblad, 1991-04-29

429 Maciel, Edison de Castro
Blodbrødre. Inform ation, 1990-12-14
430 Maigne, Jacques

Europas farende folk f rygter AIDS, A-kraf t og bofasthed. Informati on,
1990-01-26

431 Maj, Helle

Et håb er født i Af rika. Politi ken, 1994-01-12

432 Methling, Inge

Hun venter på døden. Poli tiken, 1993-11-23

433 Movin, Lars

Aftenlandet. Berl ingske tidende, 1992-01-19

434 Møller, Lars

Kampen for næste generation. K risteligt dagblad, 1992-10-12

435 Nielsen, Susanne

AIDS-eksplosion i turistparadiset. Pol itiken, 1990-09-30

436 Nøhr, Kirsten og Anders Fjendbo Jørgensen
AIDS i Afri ka. Kristeligt Dagblad, 1993-09-23
437 Pedersen, Thomas Bo Når AIDS-ballonen går op. Det f ri aktuelt, 1992-05-16
438 Ravn, Anne

Afrika er syg af AI DS. Jyllands-Posten, 1991-05-12

439 Ravn, Peter

Gud bevare os for en polsk ki rkestat. Inform ation, 1992-07-11

440 Rosen, Marianne

Det er godt der findes rev olvere. Inf ormation, 1990-07-06

441 Rothamn, Davi d J

Hvordan AIDS kom til Rumæni en. Weekendav isen, 1990-11-09

442 Roy, Ranjan

Lunter til en tidsindstil let bombe. Kristel igt dagblad, 1994-04-06

443 Sears, David

Colentinas glemte af delinger. W eekendavisen, 1991-05-10

444 Silberschmidt, M argrethe
AIDS-fælden i Afrika. Inf ormation
445 Skovmand, Kaare

Den sorte død er en sløv trussel. Poli tiken, 1993-12-02

446 Stensgaard, Niels

Du er luder og du skal dø. Politi ken, 1992-12-26

447 Strudsholm, Jesper

Når tørke bliv er til AIDS. Det f ri aktuelt, 1992-07-29

448 Tomasewski, Katarina

Det er dem eller os. Poli tiken, 1990-07-08
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449 Tufte, Birgitte

Moralsk censur i Chile. Kristel igt dagblad, 1992-05-11

450 Ulvem an, Michael

AIDS dræber Afrik as unge. Berlingske Tidende, 1990-01-08

451 Vinding, Troels

Kamp mod AIDS er k amp mod kulturen. Politiken, 1993-08-29

452 Wagner, Thom as

Indien: AIDS spredes som en steppebrand. Kristeligt Dagblad, 1994-07-18

453 Winquist, Ni na

Bro til v erden - på godt og ondt. Kristeligt dagblad, 1994-04-09

454 Wyli e, Bob

De venter kun på døden. Det f ri aktuelt, 1990-03-02

455 Ziebe, Henning

Byer dør af AIDS. Berlingske Tidende, 1992-07-26

Øvrige

456 Duun, Rie

Aflyst på grund af pludseligt dødsfald. AIDS blandt kendte kunstnere.
Berlingske tidende, 1993-02-10

457 Heide, Dag

Sund sex. Inform ation, 1990-08-10

458 Stensgaard, Pernille

Aids er fjenden - ikke de smi ttede. Weekendav isen, 1993-04-07

459 Trolle, Bo

Landsret overhalet indenom . Politiken, 1994-04-15

Ekstra Bladet og BT
Debat

460 Andersen, Tommy

Sikker sex-kampagner er en kat astrofe. B.T., 1992-11-23

461 BIRO,

Sexforbud til AIDS-ludere. Ekstra Bladet, 1992-03-15

462 Braarup, Jens

Gravide skal A IDS-testes. B.T., 1991-02-11

463 EVBO,

Den smittede kan ikke f ratages ansvaret. Ekstra Bladet, 1993-12-02

464 EVBO,

Drop HIV-testen. Ekstra Bladet, 1993-12-01

465 Falbert, Bent

Ekstra Bladet fortryder i ntet. Ekstra Bladet, 1992-08-22

466 Farah, Eduardo

AIDS og vores frem tid. B.T., 1992-08-31
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467 Farah, Eduardo

De HIV-positiv e skal registreres. Ekstra Bladet, 1993-06-09

468 Leder,

Usikker sex. B.T., 1994-04-15

469 leder,

Stop det hul nu. Ekstra Bladet, 1994-04-15

470 LODA,

AIDS prædiker sin egen moral . Ekstra Bladet, 1993-01-04

471 Lundbeck, Susanne & Bagge
58 mill. k r. mere til HI V-smittede. B.T ., 1992-11-06
472 Lundbeck, Susanne & Bagge
Giv os 750.000 i j ulegave. B.T ., 1992-12-22
473 Lundbeck, Susanne & Bagge
HIV-smittede børn skal bet ale mill ioner tilbage. B.T ., 1992-12-15
474 LÆBR,

HIV-smittede skal ik ke registreres. Ekstra Bladet, 1993-06-18

475 Nielsen, Tenna

Justitsministeren: usikker sex skal straffes. B.T. , 1994-04-15

476 Plum, Carsten

Sikker sex forudsætter åbenhed. Ek stra Bladet, 1992-08-22

477 Ravn, Keld

Op i r.... m ed udstødningen. Ekstra Bladet, 1992-08-24

478 RED,

AIDS og fine f ornemmelser. Ekstra Bl adet, 1992-08-12

479 RED,

De 'spedalske' går amok. Ekstra Bladet, 1993-12-01

480 RED,

Liv, død og straf . Ekstra Bladet, 1993-02-10

481 Thomsen, Bertel

Hvad synes du om HIV-domm en? B.T., 1994-04-15

482 Thomsen, Bertel

Sundhedsstyrelsen kendte AIDS-risiko. B.T. , 1992-10-26

Epidemiologi

483 Andersen, Tommy

Bifile m ænd livsf arlige for konerne. 1992-01-07

484 EVBO,

5o kvinder smi ttet af skabs-bøsser. Ekstra Bladet, 1990-09-08

485 EVBO,

Alle kv inder risikerer HIV-smi tte. Ekstra Bladet, 1990-12-03

486 Hedman, Søren

Du kan dø af sex-rejsen. B.T ., 1992-02-27
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487 Lindstrøm, Curt

AIDS kender ingen grænser. Ekstra Bladet, 1991-05-26

488 Lundquist, Per

AIDS-faren stærkt underv urderet. B.T., 1990-12-21

489 PEKA,

AIDS-chok for luderkunder. Ekstra Bladet, 1992-03-13

Medicinsk o.lign. behandling

490 Bagge, Torben

Kvitt ede job for at pleje AI DS-døende. B.T., 1991-11-30

491 Braad, Anne
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Appendiks 3: Risikogrupper i AIDS-landskabet

Oversigt ov er antal identif icerede nøgletermer vedrørende ‘risikogrupper’ f ordelt på medietype.

TEMA Debat

RISIKOGRUPPE
Homosexuelle
Bøsser
Prostituerede
Stofmisbrugere
Blødere
Udlændinge
Heteros eksuell e
Kvinder
Børn
Ingen
risi kogru pper
Total
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Epidemiologi Med. o.lign. Oplysning og Personberetn Udland
inger
rådg.
behandl

Øvrige

Total

31
37
21
36
18
18
32
40
10
14

53
28
33
56
17
12
58
55
33
1

20
19
8
24
16
4
15
14
13
25

27
43
18
32
10
11
31
25
12
19

10
40
12
18
14
2
17
18
4
26

28
18
46
29
6
3
23
48
44
10

3
2
3
3
1
1
3
3
2
6

172
187
141
198
82
51
179
203
118
101

107

76

81

89

101

109

16

579
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