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Hiv og aids – nye utfordringer for verden og kirken
I dag er 40 millioner mennesker i verden smittet av hiv, og størstedelen av disse bor i
fattige land. Epidemien er en global katastrofe som i større og større grad utfordrer den
verdensvide kirke. Den norske kirke har de siste årene vært en viktig pådriver for
kampen for bekjempelse av hiv og aids. I kirkemøtevedtaket fra 2003 tar Den norske
kirke et aktivt standpunkt mot stigmatisering av hiv-positive. Ungdommens kirkemøte
fulgte i 2004 opp dette vedtaket ved å vedta enda flere utfordringer til kirkeledere og
myndigheter knyttet til hiv og aids.
I dag står verden overfor en ny stor utfordring om vi skal få bukt med hiv- og
aidsepidemien. Den globale mangelen på helsepersonell gjør at mange hiv-smittede ikke
får den hjelpen og behandlingen de trenger. I et land som Zimbabwe, der 20,1 % av den
voksne befolkningen er smittet av hiv, finnes det bare 14 leger per 100 000 innbyggere.
Til sammenligning har vi i Norge 400 leger per 100 000 innbyggere, og dette er også for
lite. Mangelen på helsepersonell vil bare øke i årene framover. Både Norge og fattige
land må finne måter å løse denne utfordringen på.
Ungdommens kirkemøte er bekymret for at Norge løser sin krise ved å lokke til seg
helsepersonell fra fattige land som er hardt rammet av hiv og aids, ved bruk av høye
lønninger og personlig velstand. Vi må ikke gjøre situasjonen verre i land som allerede
ikke klarer å gi hiv-smittede den behandlingen de trenger.

Konkrete utfordringer:

•

UKM oppfordrer norske myndigheter til å forhindre aktiv rekruttering av
helsepersonell fra fattige land, som er hardt rammet av hiv og aids, for å løse
Norges helsepersonellmangel. Norge må finne andre løsninger på problemet.

•

UKM vil også oppfordre Mellomkirkelig råd for Den norske kirke til å ta dette
spørsmålet opp med norske og internasjonale myndigheter og jobbe for at disse
setter fattige lands hensyn først.

•

UKM ber Kirkemøtet 2007 om støtte til å følge opp saken

Enstemmig vedtatt.
Med forbehold om språklige og redaksjonelle justeringer.

Støtteuttalelse fra Ungdommens kirkemøte 2007 til afghanske asylsøkere i Norge
Ungdommens kirkemøte gir vår fulle støtte til engasjementet til biskoper i Den norske
kirke, Mellomkirkelig råd og Changemaker med flere, i forhold til de afghanske
asylsøkerne.
Vi mener at Norge ikke må sende afghanske asylsøkere tilbake til krigen i Afghanistan.
UKM forventer at anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger utgjør et
minimum i norsk flyktninge- og asylpolitikk.
Enstemmig vedtatt.
Med forbehold om språklige og redaksjonelle justeringer.
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