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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. mivel a HIV fertőzött, illetve AIDS betegségben szenvedő felnőttek majdnem fele nő; 
mivel a UNAIDS adatai szerint az elmúlt két évben a HIV-vel fertőzött lányok és nők 
száma a világ minden táján emelkedett, Kelet-Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában 
pedig különösen gyors ütemben;

2. mivel a járványok mintázata számos országban változik a nemi úton terjedő HIV esetek 
miatt, amelyek egyre nagyobb számban fordulnak elő; mivel egyre több nő érintett, akik 
közül sokan olyan férfi partnertől kapják meg a HIV fertőzést, aki injekciós droghasználat 
során fertőződött meg1,

3. mivel az AIDS-szel szembeni küzdelemben az olyan tényezőkre kell fektetni a hangsúlyt, 
amelyek kockázatot jelentenek a nők számára és fokozzák sebezhetőségüket, mint például 
a nők elleni erőszak és a nők kereskedelme, valamint a szegénység és a diszkrimináció;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a HIV járvány EU-ban történő megelőzését 
és ellenőrzését szolgáló innovatívabb és célzottabb egészség-kampányok érdekében 
biztosítsák a megfelelő, nemek szerinti megfigyelésen alapuló adatok kellő időben történő 
összegyűjtését; 

5. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák és javítsák a nők szexuális és reproduktív 
egészségével kapcsolatos tájékoztatáshoz és szolgáltatásokhoz, az anyáról gyermekre 
történő átvitel megelőzéséhez, valamint az antiretrovírus terápiához való hozzáférést, ezen 
kívül, hogy garantálják, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok kérdése 
stratégiai elsőbbséget kap a nemi esélyegyenlőség és a nők felemelkedésének 
megvalósítása folyamatában;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak általános hozzáférést az oktatáshoz, 
gondoskodjanak a mindennapi életben történő boldoguláshoz szükséges készségek 
elsajátításáról és a szexuális nevelésről, növeljék az iskolai biztonságot minden gyermek 
számára, fokozzák az erőszakos cselekmények, a visszaélések, a nemi erőszak, a nem 
kívánt terhesség és a HIV-vel együtt a szexuális úton terjedő fertőzések elleni védelmet;

7. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a nők vezető szerepét az AIDS elleni 
küzdelemben; sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az AIDS-szel foglalkozó 
nemzeti testületeiket és biztosítsák azokban a nők és nemek közötti esélyegyenlőség 
szakértőinek jelentőségteljes képviseletét;

  
1 Aids epidemic update: December 2005, UNAIDS/WHO 2005, 45. o.


