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INFORMACJA PRASOWA 

 

Inauguracja Europejskiego Archiwum HIV/AIDS 

Żyjąca pamięć różnorodnych form walki z epidemią 

 

Europejskie Archiwum HIV/AIDS (European HIV/AIDS Archive, EHAA) to wirtualna kolekcja 

opowieści i innych materiałów dotyczących przeszłości, teraźniejszości i wyobrażonych przyszłości 

epidemii HIV/AIDS w Europie. Składając się z wywiadów historii mówionej zrealizowanych w takich 

krajach, jak Grecja, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja czy Wielka Brytania, archiwum pozwala 

zagłębić się w złożonej historii europejskiej epidemii HIV/AIDS. EHAA zainaugurowane zostało na 

zakończenie międzynarodowego projektu badawczego “Aktywizm, obywatelstwo i zdrowie: 

rozwikływanie europejskich polityk HIV/AIDS” (Disentangling European HIV/AIDS Policies: 

Activism, Citizenship and Health, EUROPACH). Do końca bieżącego roku w skład archiwum wejdzie 

ponad sto wywiadów, kolekcja będzie się stale powiększać w kolejnych miesiącach. 

 

Archiwum stanowi żyjącą kronikę epidemii HIV w Europie - pokazuje ono wielość sposobów 

doświadczania i przeżywania epidemii, działania wobec niej i prób jej przezwyciężania. Kolekcja 

składa się z osobistych narracji osób żyjących z HIV/AIDS, wywiadów z przedstawicielkami i 

przedstawicielami społeczności dotkniętych wirusem, aktywistkami i aktywistami, polityczkami i 

politykami, osobami pracującymi w instytucjach medycznych i organizacjach pomocowych oraz 

artystkami i artystami. Archiwum pokazuje, w jaki sposób aktywizm w polu HIV/AIDS przyczynił się 

do pojawienia się nowych form solidarności, upełnomocnienia, interwencji politycznych oraz 

organizacji wśród osób i grup nie mających pełni dostępu do uznania i praw. Uczenie się z 

przeszłości nie zawsze traktowane jest z powagą, a w ostatnich latach jest coraz częściej 

kwestionowane. EHAA stanowi niezwykle cenne narzędzie, za pomocą którego możemy uczyć się 

od jednostek i grup, które znalazły się w centrum epidemii. 

 

Podczas gdy krajowe i międzynarodowe rządy wzywają do “zakończenia AIDS przed 2030 rokiem”, 

według danych Światowej Organizacja Zdrowia region Europy jest jednym z dwóch obszarów 



świata z największym wskaźnikiem przyrostu nowych zakażeń HIV. Co więcej, skala zakażeń HIV 

różnicuje się bardzo w zależności od regionów Europy, jak i konkretnych grup szczególnie 

dotkniętych przez epidemię. Takie różnice każą nam zakwestionować dominującą narrację o 

pełnej sukcesów walce z epidemią. Skłaniają nas one do wzięcia pod uwagę różnych - 

powodujących wykluczenie i nierówności - podziałów w sferze polityk zdrowotnych oraz 

dostrzeżenia wielości oddolnych form zaangażowania w epidemię HIV/AIDS, choćby tych 

zainicjowanych przez osoby pracujące seksualnie, użytkowniczki i użytkowników substancji 

psychoaktywnych, migrantki i migrantów, więźniów i wiele innych społeczności.  

 

Dodatkowe informacje oraz dane kontaktowe: 

Archiwum udostępnione jest przez Humboldt-University zu Berlin na poniższej stronie 

internetowej:  

https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/institut/einrichtungen/european-hiv-aids-archive-ehaa 

Kontakt: ehaa.euroethno@hu-berlin.de 

 

EHAA to międzynarodowa inicjatywa łącząca trzy projekty: “Aktywizm, obywatelstwo, zdrowie: 

rozwikływanie europejskich polityk HIV/AIDS” (Disentangling European HIV/AIDS: Activism, 

Citizenship and Health, EUROPACH) - finansowanego ze środków Humanities in the European 

Research Area (HERA) w programie “Uses of the past”), projekt "Don’t criminalize passion!" The 

Aids Crisis and Political Mobilization in 1980s and early 1990s Germany oraz działania Grupy 

Roboczej Historia AIDS do Muzeów (AKAIM) przy Deutsche AIDS-Hilfe. Projekt EUROPACH 

stanowi rezultat trzyletniej współpracy zespołów badawczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

Humboldt-University zu Berlin, Uniwersytetu w Bazylei oraz Goldsmiths, University of London 

pod kierownictwem Prof. Beate Binder. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na 

stronie:  

www.europach.eu 

Kierowniczki i kierownicy projektu: Beate Binder, Agata Dziuban, Peter-Paul Bänziger, Martin 

Lengwiler, Marsha Rosengarten  

Badaczki i badacze PostDoc: Zülfukar Çetin, Friederike Faust, Emily Jay Nicholls, Todd Sekuler, 

Justyna Struzik 

Asystentka badawcza: Lina Bonde  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/institut/einrichtungen/european-hiv-aids-archive-ehaa
http://www.europach.eu/

