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E n h jä r t l ig  s o mma rh ä l s ni ng!  
 

Vi vill önska er alla en glad sommar och passa på att säga tack för allt fint arbete som hela föreningen lyckats åstadkomma denna 

vår! 

 

Riksförbundet har flyttat till nya lokaler, svarat på många viktiga frågor i vår rådgivningstelefon, hållit i flera utbildningar 

tillsammans med bl.a. KI, deltagit i arbetet gällande en ny srhr-strategi, tagit fram material på ytterligare flera språk i och med 

kriget i Ukraina. Vi kommer återigen att gå ut med en nationell kampanj under sommaren om att testa sig för hiv med hashtag 

#ettstickifingret. Under hösten väntar nya medel från folkhälsomyndigheten som kommer att stärka vårt arbete ytterligare.  

 

Vi är en ambitiös förening som värnar om de som verkligen behöver vårt stöd och våra insatser. Vi gör skillnad i människors 

vardag - varje dag. Och det är vi stolta över! 

 

Det är en stor ära att representera Noaks Ark, en organisation som i över 30 år, baserat på erfarenheter och evidens, har arbetat 

med att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar som försämrar den sexuella hälsan hos 

befolkningen i stort. Samtidigt erbjuder vi psykosocialt stöd till personer som lever med hiv, vilka utöver den fysiska och 

emotionella utmaningen lever med konsekvenserna av det sociala stigma som alltjämt, trots alla framsteg, omgärdar hiv/STI och 

som dagligen påminner om behovet av fortsatt arbete med dessa frågor.  

  

Det är med värme och glädje vi fått förtroendet att leda organisationen framåt. Särskilt i tider när frågor om virus fått ett stort 

allmänintresse i debatten i och med covid-19 och apkoppsviruset. Detta är en god möjlighet att prata om just hiv, virus, rädslor 

och fördomar det rör upp liksom behovet av god folkhälsa och framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både 

nationellt och globalt för alla. 

  

Vi kommer att fortsätta att aktivt bedriva och förmedla kunskap om hiv. Vi har alla ett ansvar att hålla frågan om hiv vid allmänt 

medvetande, eftersom det handlar om att visa solidaritet med de som lever med hiv men också att det skapar bättre 

förutsättningar för att hitta botemedel, förebygga överföring och såklart minska det utanförskap som ofta medföljer denna 

sjukdom. Vi vill också se ett ökat intresse för våra frågor då vi anser att kunskap om och motverkande och förståelse av stigma 

generellt kan skapa bättre förutsättningar för alla människor som lever med konsekvenserna av okunskap och stigmatisering i 

relation till sin hälsa och sina liv.  

  

Nu är också vår verksamhetsberättelse ute och i den hittar du allt om vårt arbete. Vi hoppas du ska tycka den är intressant! 

  

Glad sommar önskar,  

 

 
Emile Weiderud, vice förbundsordförande  
Amanda Netscher, förbundsordförande  

 


