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De senere år har der været intens debat om livsforlængende AIDS medicin og 
hvorvidt det er fordelagtigt at  kæmpe for at gøre den tilgængelig for de mange 
HIV smittede i den tredje verden. Ord som patent, rettigheder, resistens og 
bæredygtighed har domineret debatten. I menneskerettighedernes navn har 
græsrodsbevægelser kæmpet mod medicinalindutrien for at få prisen på 
medicinen sænket, mens andre røster har gjort opmærksom på, at 
livsforlængende medicin ikke er økonomisk holdbart for sunhdedssystemerne i 
den tredje verden, og at disse desuden vil have problemer med at administrere 
medicinen og begrænse udviklingen af resistens. Ikke mindst læger føler sig 
fanget i et dilemma. Men ikke kun den vestlige sundhedsfaglige verden er fanget 
i store dilemmaer. Det er de folk der lever med sygdommen i den tredje verden 
også, og deres helt anderledes dilemmaer kommer oftest slet ikke frem i 
debatten om AIDS medicin.

Som resultat af græsrodsbevægelsers indsats er priserne på 
livsforlængende medicin styrtdykket i de senere år og er nu næsten en tiendedel 
af prisen i Europa. Det er ikke længere helt urealistisk, selv i et land som Uganda, 
hvor jeg i en årrække har lavet medicinsk antropologisk forskning, at få adgang 
til livsforlængende AIDS medicin. Men  samtidig er medicinen stadig så dyr at 
man skal mobilisere store mængder af en families resurcer for at behandle bare 
et enkelt familiemedlem. Medicinen, og ikke mindst bevidstheden om den, er nu 
til stede i Uganda - men selve medicinen er stadig ikke tilgængelig for særligt 
mange mennesker. Konsekvensen er, at folk stilles overfor store moralske og 
etiske dilemmaer, som overses i debatten om det fordelagtige og forsvarlige i at 
behandle AIDS patienter i den tredje verden. Det er dilemmaer, som vi måske 
kun får øje på, hvis vi som i det antropologiske feltabejde, træder ind i folks liv 
og bliver del af den sociale virkelighed, de lever i.

I  et land som Uganda er det på ingen måder realistisk at forestille sig at 
det offentlige sundhedssystem kan påtage sig at behandle AIDS patienter med 
livsforlængende medicin. Men Uganda er samtidig et land hvor familienetværket 
spiller en stor rolle, og hvor selv fjerne slægtninge føler et ansvar overfor 
hinanden. Det er almindeligt, at man hjælper andre familiemedlemmer med 
kost, logi, medicin, mad eller andet, hvis man har noget at give af. AIDS medicin 
er dog stadig en meget stor omkostning selv for de bedrestillede, og skal en 
person behandles bliver det på bekostning af skolepenge, tøj, mad og eventuel 
anden medicin til andre familiemedlemmer. Skal man så vælge at investere i ét 
familiemedlems overlevelse, eller i skolegang for de børn, der gerne skulle 
bidrage med en indtægt i næste generation? Hvordan skal man vælge mellem de 
mange syge familiemedlemmer når måske 10-20% af dem er smittet? Hvad sker 
der med familier, når de bliver tvunget til så eksplicit at vurdere værdien af 
hinandens liv og prioritere slægtninges liv og død i forhold til hinanden?  Der er 
allerede tegn på at den dyre livsforlængende medicin truer med at bryde sociale 
netværk ned, og de familiemedlemmer, hvis liv man må vælge at nedprioritere, 
risikerer at blive ekskluderet af familien. At overleve AIDS handler ikke kun om 
at overleve fysisk, men også om at overleve som social person og være del af 
familien selv om man ender med at dø af sygdommen. Tilstedeværelsen af den 
livsforlængende medicin gør dette problematisk, fordi den er så svært 



tilgængelig.
Vi kan ikke længere vælge blot at diskutere, om det er muligt og 

fordelagtigt at gøre medicinen tilgængelig i den tredje verden. Den er til stede 
allerede, og den vil fortsætte med at blive mere og mere udbredt. Det vil de 
sociale og moralske dilemmaer der følger med den også. AIDS har allerede bragt 
store sociale problemer til de dele af verden, der er hårdt ramt af sygdommen. 
Hvordan kan vi forhindre at behandlingen, der skulle bidrage til en løsning på 
problemet, ikke blot forårsager yderligere socialt sammenbrud? I mange år har 
vi måttet acceptere at den medicinske verden stort set intet havde at tilbyde  
AIDS patienter. Forebyggelse, symptombehandling, og omsorg til hårdt ramte 
områder og familier var alt hvad vi havde at byde på. AIDS var derfor i stor 
udstrækning defineret som et socialt problem. Nu har medicinen noget at byde 
på. Men den løsning, der tilbydes, er med til fortsat at forme AIDS som et socialt 
problem. Vi kan kun få indblik i de sociale dilemma medicinen skaber, hvis vi  
med antropologien og dens kvalitative metoder træder ind i deres liv, og 
sammen med dem erfare de muligheder, forhindringer og usikkerheder som de 
møder i deres søgen efter overlevelse. Der ligger derfor, for et fag som 
antropologi, store udfordringer i at skabe indsigt i, hvilke sociale konsekvenser 
livsforlængende AIDS medicin vil få i fremtiden for folk i de fattige dele af 
verden - og hvad vi kan gøre for at afhjælpe disse konsekvenser.


