
1 Aralık 2020 Dünya AIDS günü bildirisi;    

Kaybeden HIV olacak! 

 

Kırk yıla yaklaşan tarih inde, tüm zamanların en ilginç ve farklı Dünya AIDS gününü yaşıyoruz.  

 

Geçen yılki bildirimize ‘ ’insanlığın gördüğü en ciddi salgınlardan birine sebep olan  HIV tanımlanalı henüz 

kırk yıl dahi olmadı, fakat kalıcı bil imsel çözüme oldukça yakınız’’ cümlesiyle başlamış ve ‘’HIV’i durdurma 

yolunda bugün sahip olduğumuz *B eşittir B, *PrEP, *ART gibi  araçlar ise tek kelimeyle; olağanüstü.  Yani 

HIV çok değişti! ’’ demiştik.  

2020 yılını ise insanlığın gördüğü en ciddi salgınlardan  bir başkasını, istisnasız hep birlikte 

deneyimlediğimiz ve aşmaya çalıştığımız bir ortamda bitirmek üzereyiz. Hayatlarımızı derinden etkileyen 

koronavirus  pandemisi bağlamında HIV aktivizminin çabalarına yakından bakarsak, kırk yıla yaklaşan bir 

deneyimi olan bu üretken aktivizm hareketinin  yine oldukça üretken ve başarılı olduğunu rahatlıkla 

söyleyebilir iz. Küresel ve yerel HIV aktivizminin hem HIV ile yaşayanların pandemiden olabi ldiğince az 

etkilenmelerini sağlayabildiklerini, hem de koronavirüs ile mücadeleye yön verdiklerini gururla 

söyleyebilir iz.  

 

Fakat bu noktada altı kalın çizgilerle çizilmiş ve yüksek sesli esas teşekkürün bir başka gruba, ilk günden 

bu yana pandemiyi en ön saflarda göğüsleyen hekim ve sağlık profesyonellerine gitmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  

Hekimler ve sağlık profesyonelleri ağır pandem i koşulları altında bile,  Dünya’nın her yerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de, hem HIV ile yaşayan bireylere kapsamlı hizmetler sunmaya, hem de toplumun tüm 

kesimlerine her fırsatta, HIV’in herkesin meselesi olduğunu anlatmaya cefakarca devam ettiler, ediyorlar. 

Onlara minnettarız. Önce koronavirüs pandemisini ardından HIV’i onların yüksek çalışkanlığı ve yakın 

işbirliği ile hep bir l ikte bitireceğiz. 

Dünya’yı ve hayatlarımızı kökten değiştiren ağır pandemi koşullarına ragmen, aynı inançla tekrarlamak 

isteriz ki; ü lke olarak HIV’i durdurmamızın önünde hiçbir engel yok. Gerekli tüm araçlara, deneyimli 

hekimlere, iyi bir sağlık sistemine, üretken bir sivil topluma, yeterli bilgi, beceri ve isteğe sahibiz. Hep 

birlikte çalışarak *UNAIDS’in belir lediği 90-90-90 hedefine ulaşabilir ve Türkiye’yi HIV’in hızla yayıldığı 

ülkeler arasından çıkarabilir iz. 

Bu yüzden  1 Aralık 2020 Dünya AIDS gününü fırsa t bilerek, geçen yıl yaptığımız gibi tüm paydaşları bir 

kez daha; 

-Ülke genelinde anonim HIV test i yaptırmanın  önündeki tüm yasal engellerin kaldırı lması,  

-Etkili bir bulaş önleme yöntemi olan PrEP’in ülke genelinde ücretsiz olarak erişilebilir olması,  

-Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan gibi bulaş önleyici bilimsel gelişmelerin, sağlık hizmeti sunulan tüm 

merkezlerde bil inir, konuşulur  ve yaygınaştırılabil ir  hale getiri lmesi, 

için daha da yakın, daha da sıkı bir işbirl iği içinde çalışmaya davet ediyoruz.  

 

Çünkü çok iyi bil iyoruz ki; bütün bu ortak çaba ların sonucu olarak, kazanan insanlık, kaybeden HIV 

olacak! 

 

**Kırmızı Kurdele İstanbul  

#kirmizikurdeleistanbul - #hivcokdegisti - #kaybedenhivolacak 

 

       Önceki yıl lara ait bildiriler için; www.hivcokdegisti.org  



*90-90-90;  UNAIDS taraf ından HIV i le  küresel düzeyde mücadele iç in o luşturulan ve 2020’de u laşı lması  umulan noktada ,  dünyada HIV i le 

enfekte olmuş bireyler in %90’ ının tan ı a lması,  bu bireyler in  %90’ ının tedaviye er işmesi  ve tedaviye er işen birey ler in %90’ ın ın da v iral 

bask ı lama i le bel ir lenemeyen sev iyeye ulaşı lması amaçlanmaktadır .  

www.unaids.org/en/resources/909090  
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