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hallitusneuvotteluita käyville puolueille 2015
Suomen hiv-verkosto esittää tulevalle hallitukselle seuraavaa:
•
•

•

Tarttuvien tautien ehkäisytyössä kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota näiden tautien suhteen erityisen
haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien parissa tehtävään työhön, heidän merkitykselliseen osallistamiseen tässä työssä ja hoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltamiseen.
Maailmanlaajuinen hiv-epidemia on asia joka koskettaa koko kansainvälistä yhteisöä. Suomen tulee kantaa
oma vastuunsa globaalista hiv- ja aids-työstä. Tähän voi parhaiten vaikuttaa huolehtimalla kehitysyhteistyövarojen riittävyydestä ja läpileikkaavuusperiaatteen toteutumisesta rahoitettavissa hankkeissa. Myös lähialueiden
hiv-epidemia tulee ottaa huomioon.
Suomen tulee noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia hiv-epidemian hallitsemiseksi.

Perustelut ja tarkemmat esitykset:
•

Hiv-tartuntojen tehokas ehkäisy ja haittojen minimointi edellyttää, että toimenpiteet suunnataan ryhmiin, joissa
hiv-tartuntojen esiintyvyys tai ilmaantuvuus on korkea tai jotka ovat hivin suhteen haavoittuvassa asemassa.
Suomessa näitä ryhmiä ovat: hiv-tartunnan saaneet, homomiehet ja miehet, joilla on seksiä miesten kanssa,
maahanmuuttajat, matkailijat, seksityöntekijät, pistämällä huumeita käyttävät ja vangit. Hivin keskeiset kohderyhmät tarvitsevat matalan kynnyksen testausta ja heille räätälöityä terveysneuvontaa, joka ottaa huomioon
kunkin ryhmän erityispiirteet. Hivin testaus ja hoito on paras tapa ehkäistä uusia tartuntoja. Hiv tarttuu pääasiassa niiltä, jotka eivät tiedä omasta hiv-tartunnastaan.

•

Hiviin ja hiv-tartunnan saaneisiin liittyy pelkoja ja ennakkoluuloja. Yhteiskunnassamme on yhä käytäntöjä,
normeja ja lainsäädäntöä, jotka ylläpitävät ennakkoluuloja ja syrjintää. Esimerkiksi hiville altistumista aikuisten
välisessä vapaaehtoisuuteen perustuvassa seksitilanteessa käsitellään lainsäädännössämme osittain vanhentuneeseen tietoon perustuen sekä muutoinkin siten, että vastuu turvallisesta seksistä sysätään toiselle osapuolelle.

•

Suomessa tilapäisesti asuvilla ei ole oikeutta ilmaiseen hiv-hoitoon. Käytäntö ei palvele kansanterveydellistä
näkökulmaa, koska yksilön saamien terveyshyötyjen lisäksi hivin varhainen toteaminen ja lääkehoito estävät tehokkaasti uusia tartuntoja. Paperittomien osalta erityisesti lapsille ja raskaana oleville naisille tulee taata oikeus
hiv-hoitoon.

•

Hiv ja aids on globaali epidemia, jolla on huomattavia yhteiskunnallisia, kansanterveydellisiä, taloudellisia ja
sosiaalisia vaikutuksia erityisesti maailman kaikkein köyhimmissä maissa. Kun kansainvälinen taloudellinen- ja
muu tuki hiv-epidemian hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi on vähentynyt ja uhkaa vähetä koko ajan, se vakavalla
tavalla vaarantaa kuluneen vuosikymmenen aikana saavutetut myönteiset kehitystulokset. Ollessamme lähellä
tilannetta jolloin epidemia on oikeasti hallinnassa, juuri nyt olisi kohtalokasta hellittää. Kehitysyhteistyö rahoituksen vähentäminen ja mahdollinen loppuminen kokonaan merkitsee mm. sitä, että hiv-tartunnat lähtevät
uudelleen nousuun ja edullisen lääkityksen piirissä olevat hiv-positiiviset ja aids-potilaat joutuvat keskeyttämään
lääkityksensä. Myös ponnistelut äidiltä-lapselle –tartuntojen kontrolloimiseksi vaarantuvat. Tämä kaikki tietää
kokonaiskustannusten nousua, sillä hoito on aina kalliimpaa kuin ennaltaehkäisy. Suomen on osallistuttava
globaaliin hiv- ja aidstyöhön. Olemme osa globaalia yhteisöä ja olemme sitä kautta sitoutuneet oikeudenmukaisemman maailman edistämiseen. Suomi tunnetaan vastuunkantajana ja inhimillisen kehityksen puolustajana. Tätä vastuuta tulee kantaa myös vaikeina aikoina; juuri nyt mitataan todellista sitoutumistamme globaaliin
kestävään kehitykseen.
Suomen hiv-verkosto on ryhmittymä, joka kokoaa yhteen hiv- ja aidstyön toimijoita. Verkosto on syntynyt toimijoiden
omasta tarpeesta koordinoida tehtävää työtä ja lisätä hiv- ja aidstyön tunnettavuutta. Verkoston jäsenet edustavat
monipuolisesti yhteiskuntamme eri toimijoita. Verkostoon kuuluu 40 sekä kotimaassa että ulkomailla hiv- ja aidstyötä
tekevää kansalaisjärjestöä.

