Trzymajmy światło na HIV

„Let’s keep the light on HIV” („Trzymajmy światło na HIV”) – to hasło
tegorocznego Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzonego od
1983 roku w trzecią niedzielę maja.
Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS został zaakcentowany także w
naszej szkole.
21 maja nasi gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć przedstawienie profilaktyczne
przygotowane przez uczniów klasy I i III oraz nauczycielki: Renatę Jaśkiewicz i
Martę Koźlarek. Jego bohaterami byli młodzi ludzie, których życie zostało
zniszczone przez narkotyki i AIDS. Ich wzruszające i smutne historie miały na
celu uświadomienie młodym ludziom, że kilka nieprzemyślanych, pozornie
nieistotnych decyzji, może zrujnować życie. Całości dopełniła piosenka z
musicalu „Metro” – „Szyba” – w wykonaniu trzecioklasistki – Roksany
Kwietniewskiej.
Uczniowie naszego gimnazjum na temat HIV i AIDS rozmaili również na
lekcjach wychowania do życia w rodzinie – prowadzonych przez Jolantę
Prusinowską. Punktem wyjściowym do dyskusji był film „Dlaczego stop
narkotykom?”.
Uwrażliwienie młodzieży na sprawy HIV i AIDS ma nie tylko na celu
ograniczenie liczby zachorowań, ale także walkę z dyskryminacją osób chorych
na tę nieuleczalną chorobą.

18 maja 2014r.
Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest od
1983 roku, w każdą trzecią niedzielę maja. Prowadzony jest
przez koalicję około 1200 organizacji społecznych w

115 krajach. Jest jedną

z najstarszych i największych na świecie kampanii organizowanych koordynowany
jest przez osoby żyjące z HIV.
Wspomnienie osób, które odeszły z powodu AIDS, ma na celu zwrócenie uwagi
całego świata na fakt, że zapobieganie HIV/AIDS, pomoc osobom żyjącym z HIV
i chorym na AIDS i ich rodzinom nie jest tylko sprawą rządów, ale spoczywa również
w rękach społeczności lokalnych.

Plakat na Międzynarodowym Pamięci o Zmarłych na AIDS (AIDS Candlelight Memorial), który w roku
2014 przypada na 18 maja.

Hasło "Let’s keep the light on HIV" ma wymiar pozytywny. Dzień ten ma służyć
mobilizacji społeczności w działalności na rzecz ograniczenia zakażeń HIV
i zachorowań na AIDS, podnosić świadomość społeczną na temat HIV i AIDS,
przełamywać bariery stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV i AIDS.
Źródło: candlelightmemorial.org, Krajowe Centrum ds. AIDS

