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Hiv-Nordens resolution om kriminalisering av hivöverföring
Hiv-Norden är ett samarbetsorgan för de nordiska länderna som bildades 1995. Hiv-Norden består
av en styrelse med två representanter från varje land.
Hiv-Norden kräver att de nordiska regeringarna följer UNAIDS riktlinjer när det gäller
kriminalisering av hivöverföring. UNAIDS vädjar till myndigheterna i alla länder att begränsa deras
straffparagrafer till att bara gälla när smitta verkligen har överförts. Det vill säga när en person
känner till sin hivstatus och handlar med direkt uppsåt att smitta och den andra personen verkligen
blir smittad.
UNAIDS påpekar att det inte finns några data som visar att hot om straffsanktioner förändrar eller
förhindrar de komplexa sexuella och drogmönster som kan resultera i vidare hivsmitta. Tillgängliga
data visar att det inte är någon skillnad i länder där kriminalisering av hivöverföring finns och där
det inte finns.
För Hiv-Nordens medlemsföreningar är grundstenen i kampen mot hiv god prevention. Det vill säga
att så få människor som möjligt infekteras med hiv. Hiv-Norden anser att en väg till detta är att ge
bra stöd och rådgivning till människor som vet att de lever med hiv så att de kan undvika att
infektera någon annan. En annan väg är ökad kunskap om hiv hos allmänheten så att alla kan ta
ansvar för sin egen hälsa och använda skydd vid sexuella kontakter och därigenom undvika att bli
infekterade.
Kriminalisering motverkar en god prevention eftersom det leder till ökad stigmatisering av och
avståndstagande från människor som lever med hiv. Stigmatiseringen av personer som bär på hiv
får många negativa konsekvenser. Några av dessa kan vara att den som lever med hiv väljer bort att
berätta om det och att färre människor väljer att testa sig. Detta kan i sin tur leda till att människor
inte inser vikten av att skydda sig. Detta mörkläggande och hemlighållande leder till att människor
inte inser att hiv förekommer i alla samhällsgrupper oavsett ålder, hudfärg och kön.
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Medlemsorganisationer/Member organisations:
HIV-Danmark

Skindergade 44

DK-1159 KØBENHAVN K

+ 45 33 32 58 68

info@hiv-danmark.dk

HIV-Island

Hverfisgötu 69

IS-101 REYKJAVIK

+ 354 552 8586

aids@aids.is

HivNorge

Christian Kroghs gate 34

N-0186 OSLO

+ 47 2231 4580

post@hivnorge.no

HivFinland

Paciuksenkaari 27

FI-00270 HELSINKI

+ 358 9 692 5441

office@positiiviset.fi

Hiv-Sverige

Tjurbergsgatan 29

S-118 56 STOCKHOLM

+ 46 8 714 5410

info@hiv-sverige.se

