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Økt økonomisk støtte til UNAIDS
HivNorge er landets eneste pasient- og rettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv og
arbeider også med å forebygge nye hivtilfeller. HivNorge har også et utstrakt arbeid internasjonalt
gjennom ulike aktører og sammenslutninger og deltar aktiv som rådgiver overfor NORAD i
forbindelse med utvikling av nye strategier i UNAIDS. Vi ber om at støtten til UNAIDS økes betraktelig
i forhold til forslaget som ligger i dagens statsbudsjett.
I statsbudsjettet bekrefter avtroppende regjering at de er svært tilfredse med utviklingen i arbeidet
til UNAIDS og at organisasjonens arbeid er viktig, ikke bare når det gjelder hiv- og aidsepidemien,
men også når det gjelder covid-19-pandemien. Imidlertid opprettholdes det kraftige kuttet i stønad
til UNAIDS som ble gjort for få år siden, grunnet dårlig forvaltning i UNAIDS. Den gang ble det lovet at
når UNAIDS hadde ryddet opp, skulle støtten tilbake til opprinnelig nivå. Slik alle som følger
utviklingen i UNAIDS tett oppfatter, har organisasjonen tatt nødvendige grep og anses å være
velfungerende. I tillegg har UNAIDS vært en viktig bidragsyter internasjonalt i den pågående covid19-pandemien. Derfor mener vi at avtroppende regjering har brutt sitt løfte når stønadsnivået for
andre år på rad etter oppryddingen, kun er på en tredjedel av tidligere beløp. Vi ber regjeringen og
Stortinget om å sikre en merkbar opptrapping av støtten til UNAIDS.
UNAIDS er inne i en kritisk fase i arbeidet med å få kontroll på hiv- og aidsepidemien internasjonalt
og er en viktig aktør i arbeidet med covid-19-pandemien. Hiv- og aidsepidemien er betydelig
forverret under covid, med redusert tilgang til medikamenter, forebygging og helsehjelp. Det er
derfor avgjørende at støtten økes betraktelig om vi skal kunne få kontroll på situasjonen igjen og at
det settes penger bak den positive beskrivelsen av UNAIDS arbeid.
HivNorge har nylig tatt initiativ til å søke inn Oslo og Norge i den internasjonale kampanjen Fast Track
City. Fast-Track Cities-initiativet er et globalt partnerskap mellom byer og kommuner rundt om i
verden og de fire kjernepartnere er – International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC),
Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS), FN Human Settlements Program (UN-Habitat),
og byen Paris. Målsettingen er å arbeide for å nå UNAIDS internasjonale mål i hiv- og aidsarbeidet, de
tre 95 målene som baner veien mot å nå null nye hivinfeksjoner og null aidsrelaterte dødsfall. I Norge
har vi oppnådd målsettingen og ønsker med dette å bidra med kompetanseoverføring gjennom å
synliggjøre våre strategier og samtidig sikre at vi opprettholder vårt nivå i dagens hiv- og aidsarbeid
nasjonalt.
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