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Milliardkontrakter til Hæren

nettsidene til Oslo Børs er de siste dagene
blitt utsatt for flere angrep og er derfor
tatt ned. angrepene har ifølge kommunikasjonsdirektør Per eikrem skjedd i
form av uønsket trafikk. – sidene er derfor
for øyeblikket tatt ned og er ikke tilgjengelige for eksterne brukere. Vi beklager
de ulemper dette medfører, sier eikrem.
Oslo Børs presiserer at dette kun gjelder
de åpne nettsidene.
(nTB)

forsvaret undertegnet torsdag kontrakter til en verdi av 6 milliarder
kroner for nye og oppgraderte panservogner til Hæren. Kontraktene
inngår i et moderniseringsprogram til 10 milliarder kroner.
anskaffelsen ble godkjent av stortinget i forrige uke, samme dag som
langtidsplanen for forsvaret. investeringen i nye og moderniserte stormpanservogner kom noe i skyggen av kampflybeslutningen, men er likevel
den største i Hæren siden den kalde krigen. – for forsvaret og Hæren er
dette en betydelig milepæl. Kontrakten mellom forsvarets logistikkorganisasjon og Bea systems Hägglund markerer starten på neste fase i
moderniseringen og styrkingen av Hærens kampkraft, sa statssekretær
roger ingebrigtsen (ap) da partene hadde undertegnet.
(nTB)

baksiden: mens
skeive dager ruller i
gang, advarer aps
homonettverk om
skyhøye smittetall for
hiv. Bildet er fra skeive
dager i 2006. fOTO:
mimsY mØLLer

«Selv om tallene
for nye hivsmittede bare
øker, er bevilgningene til
forebygging på
omtrent samme
nivå som på
1980-tallet.»
Håkon Haugli,
stortingsrepresentant

Klart
for
homofest
...men rekordhøye hiv-smittetall bekymrer
l

Mørkt bakteppe: Antallet nye hiv-smittede homofile har aldri vært høyere. Mens
homsene ruster til fest ti dager til ende,
ruster politikere til smitteforebygging.
n marTin mOLand
«Vær forberedt på føling i fjærboaen» reklamerer Skeive Dager
i programmet for festen som
åpner i dag. Ti dager til ende kan
skeive og streite feire det fargerike regnbuefellesskapet.

Lite forebygging

Samtidig slår Aps homonettverk
hiv-alarm: I fjor fikk 269 nye
mennesker konstatert hiv-smitte
her i landet. Blant menn som har
sex med menn ble det diagnostisert 97 nye tilfeller av hiv-smitte
i 2011. Dette representerer en
tredobling i forhold til hvor

mange som ble smittet 10 år
siden, og er det høyeste antallet
noensinne.
Leder for Arbeiderpartiets
homonettverk, stortingsrepresentant Håkon Haugli, er klar på
at noe må gjøres for å få bukt
med den farlige sykdommen.
– Selv om tallene for nye hivsmittede bare øker, er bevilgningene til forebygging på omtrent
samme nivå som på 1980-tallet.
Det er alvorlig, og vi stiller krav
om at det i det minste skal
komme en dobling i bevilgningene til den forebyggende innsatsen, sier Haugli.
Et annet grep nettverket

ønsker å ta er å fjerne den såkalte
«Hiv-paragrafen» i straffeloven.
Denne paragrafen straffer i dag
den som sprer sykdommer som
hiv og andre smittsomme sykdommer, og bidrar slik nettverket ser det til at det forebyggende arbeidet svekkes.
– Den som bevisst og med
vilje sprer sykdommer som hiv
kan straffes etter andre bestemmelser enn «Hiv-paragrafen».
Denne paragrafen bidrar slik vi
ser det kun til at hiv-positive
stigmatiseres, og er et hinder for
en nødvendig åpenhet, sier nettverkslederen.

fLere instanser

Haugli understreker at forebygging også må skje på skoler, ute
i kommunene og i underliggende
etater.
– Er man homofil mann i Oslo
er risikoen for at man smittes av
hiv dramatisk mye større enn for

befolkningen for øvrig. Det tilsier at forebygging også må være
et ansvar som for eksempel Oslo
kommune må være med å ta, sier
han.
Han mener det haster,
ettersom smittetallene innebærer en folkehelsefare i store
grupper. Derfor skal nettverket
ta opp disse kravene med helseog omsorgsminister AnneGrethe Strøm- Erichsen (Ap)
denne uka.
– Samtidig er vi redd for at
det norske samfunn ikke har den
samme kunnskapen og forståelsen av hiv som en stor risiko
som det man hadde på 80-tallet,
sier han.

50 av 97 i osLo

Folkehelseinstituttet bekrefter
at det er langt farligere i Oslo enn
andre steder i landet. Blant
menn som har sex med menn har
50 av 97 av smittetilfellene

kommet i Oslo. Men bildet er i
endring.
«Trenden de siste årene er
imidlertid at det nå også skjer
mer smitte blant menn som har
sex med menn i det øvrige Norge,
spesielt i større byer som Bergen,
Stavanger og Trondheim»,
skriver Folkehelseinstituttet i en
redegjørelse i 2011.
Helseminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen mener det
gjøres mye for å forebygge hiv her
i landet. – I 2012 er det bevilget
til sammen 25,2 millioner kroner
til oppfølging av hiv-strategien,
hvorav om lag 13 millioner kroner
til frivillige organisasjoner
gjennom en egen tilskuddsordning. Vi holder nå på med en
midtveisevaluering av hiv-strategien, nettopp for å se på hva vi
har gjort og hvordan vi bør innrette innsatsen framover, sier
hun i en kommentar.
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