Kristianstad 2017-08-07

Motion

Lika möjlighet till bloddonation
Sedan några år tillbaka är det tillåtet för män som har sex med män att
donera blod, om mannen lever i celibat i 12 månader. Denna regel gäller
oavsett om mannen lever i ett monogamt äktenskap, eller ofta byter
sexpartners. Detta visar på en skevhet i uppfattningen av främst de
homosexuella män som detta berör. Främst beror detta på den genomgående
HIV-skräcken som tidigare helt förbjöd homosexuella män att donera blod.
2016 uppgav 200 av de som smittats av HIV under året att infektionen
överförts genom heterosexuell kontakt och 135 personer via sex mellan män.
Detta går att utläsa i Folkhälsomyndighetens statistik för 2016 om de
rapporterade fallen bland svenska invånare. Detta innebär att 31 procent som
smittades av HIV som diagnostiserades i Sverige under 2016 var män som har
sex med män. 2015 var det endast 23 procent av de som smittades av HIV i
utlandet som var män som haft sex med män, en siffra som inte hittats
uppdaterad för 2016.
Idag har vi mycket större kunskaper om HIV än man hade när förbudslagen
infördes, exempelvis vet vi att sjukdomen nu syns på tester efter tre
månader. I dag finns även snabbtest som på 20 minuter kan ge svar på om
personen är smittad eller inte. En gräns på tre månader för att lämna blod
gäller i dag för heterosexuella som har olika sexpartners, men vid fasta
monogama förhållanden gäller ingen tidsgräns. Samtidigt misstänkliggör man
homosexuella män helt utan saklig grund, vilket bevisas av smittstatistiken.
Samma regler borde därför gälla för alla, oavsett sexuell läggning. Allt annat
måste anses vara diskriminering.
Dessutom är det ofta blodbrist i Skåne och resten av landet, framförallt under
sommarmånaderna. Ett aktuellt exempel är den stora blodbrist som just nu
rådet i vår skånska blodbank. Samtidigt som vi exkluderar en
befolkningsgrupp utan sakliga grunder från att donera blod. En grupp som om
de skulle få donera skulle kunna ge fler blodgivare och minska risken för att
blodbankerna sinar.

Centerpartiet föreslår därför regionfullmäktige besluta
att

Region Skåne ansöker hos regeringen att under en försöksperiod om
fem år blir en pilotregion där män som har sex med män tillåts donera
blod på lika villkor som de som har heterosexuellt sex.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare

Lars-Göran Wiberg (C)
Regionfullmäktigeledamot

Annette Linander (C)
Regionfullmäktigeledamot

Niels Paarup-Petersen (C)
Regionfullmäktigeledamot

