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PALMECENTRETS POLICY OM HIV OCH AIDS  
 

Hiv och aids är nära kopplade till mänskliga rättigheter. Sårbarheten och risken för att 
smittas av hiv ökar när de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Hiv och aids är bredare 
än en rent medicinsk fråga och handlar om rättvisa och maktförhållanden i samhällen. 
 
De som smittas av viruset lider dubbelt. Både av sjukdomens livslånga karaktär och av den 
diskriminering och stigmatisering som många möter. På grund av att det fortfarande finns 
stor okunskap om viruset behandlas människor illa. Detta sker såväl inom den egna familjen 
som av samhället i stort.  
 
Hiv och aids har kommit att bli ett hot mot hela samhällen och deras livskraft. I länder där 
spridningen är omfattande ser vi hur unga, produktiva människor försvinner från sina 
arbetsplatser, epidemin skapar social oro och kostnaderna för vård blir en börda för hela 
samhällsekonomin. För att bekämpa spridningen av hiv krävs insatser på många områden 
och nivåer.  
 
Mänskliga rättigheter och jämställdhet är två nyckelfrågor som genomsyrar Palmecentrets 
arbete mot hiv och aids. Rätten till information, utbildning och hälsa är grundläggande. 
Likaså är rätten att organisera sig, yttrandefrihet och rätten till fria medier avgörande i 
arbetet med att minska spridningen av sjukdomen.  
 
Att engagera sig mot spridningen av hiv och aids är ett viktigt politiskt samhällsarbete. Inte 
minst eftersom spridningen av viruset drivs på av fördomar och okunskap, av kränkningar av 
kvinnors rättigheter och av den diskriminering som sker av hivpositiva personer. I FN:s 
millenniemål fastslås att spridningen av hiv och aids ska ha stoppats helt till år 2015. För att 
nå dit krävs aktiv handling. Genom vårt samarbete med fackliga organisationer, partier och 
andra folkrörelser vill Palmecentret bidra till att stoppa spridningen av hiv och aids världen 
över. 
 
Att aktivt arbeta för att bekämpa spridningen av hiv och aids är en viktig del för att nå det 
övergripande målet för det svenska internationella utvecklingssamarbetet; att bidra till att 
skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. 
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