PRESSEMELDING
Onsdag 28.nov 2012

Verdens aidsdag 1.des:

Interreligiøs solidaritetsmarkering
Sted:
Tid:

Møterom i Bymisjonssenteret på Tøyen (ikke i kirken); Herslebs gate 43, Oslo
Lørdag 1. desember, Kl. 1730 – 20

På Verdens Aidsdag er det viktig å løfte fram alle framskritt som er gjort på både forsknings-,
kunnskaps-, forebyggings- og behandlingsfronten. Samtidig forteller urovekkende tall at mange
fortsatt smittes i Norge og verden over. Og mange som lever med hiv og aids opplever å bli
stigmatisert og diskriminert på grunn av sin status.
Vi vil som ledere og representanter for tros- og livssynssamfunn markere at vi er mot diskriminering
og stigmatisering av hiv-positive mennesker. Alle mennesker fortjener respekt og kjærlighet og at
deres verdighet blir ivaretatt uansett livssituasjon. Med en interreligiøs solidaritetsmarkering ønsker
vi å symbolisere at vi står sammen i solidaritet med mennesker som er rammet eller berørt av hiv og
aids i hele verden, i alle folkeslag og tilhørende alle religioner og livssyn.
NB! Fotografering må avklares på forhånd med kontaktpersoner for arrangementet(se under). Det
kan komme deltakere som ikke er åpne om sin hivstatus og vi ber om forståelse for at disse ikke vil bli
tatt bilder av. Vi ber om at all fotografering skjer etter avtale. Det vil bli mulighet for å ta bilder av og
snakke med religiøse ledere som deltar.
Ledere /representanter fra følgende tros- og livssynssamfunn/organisasjoner blir med:
- Islamsk Råd
- Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn
- Buddhistforbundet
- Den katolske kirke
- Den norske kirke
- Det mosaiske trossamfunn
- Somalisk kvinneforening
- Hindu-representant
- Skeiv Ungdom
- Norges Kristne Råd
- Kirkens Bymisjon (Aksept – senter for alle berørt av hiv; Primærmedisinsk Verksted)
- Pentecost International Worship Church
- Oslo International Charismatic Church
- Oljeberget Menighet
m.fl.
For øvrig programinnhold, se vedlagte flyer.
Arrangører: Kirkens Bymisjon (v/ Aksept - senter for alle berørt av hiv og Primærmedisinsk Verksted),
Norges Kristne Råd, representanter fra migrantmenigheter og frivillige organisasjoner.
Kontaktpersoner:
Steinar Eraker, prest og rådgiver i Kirkens Bymisjon, e-post: Steinar.Eraker@bymisjon.no
kontor: 22 36 55 25 /mob. 98 85 44 02
Ina Herrestad, leder, Aksept – senter for alle berørt av hiv; e-post:Ina.Herrestad@bymisjon.no
mobil: 92 05 97 51

