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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at næsten halvdelen af de voksne, der lever med hiv/aids, er kvinder, at 
antallet af hiv-smittede kvinder og piger ifølge UNAIDS er steget i alle regioner i 
verden, og at de kraftigste stigninger er konstateret i Østeuropa, Asien og Latinamerika, 
der endvidere henviser til, at kvinder af biologiske årsager ifølge WHO formentlig har 
større sandsynlighed end mænd for at blive smittet med hiv i et heteroseksuelt forhold,

B. der henviser til, at epidemimønstret er ved at ændre sig i en række lande, hvor seksuelt 
overførte hiv-tilfælde tegner sig for en stadig større andel af de nye tilfælde, der 
diagnosticeres; der endvidere henviser til, at et stigende antal kvinder, uden at de ved 
det, smittes med hiv under ubeskyttet privat heteroseksuel kontakt og således bliver 
smittebærere, der kan overføre virussen til deres børn,

C. der henviser til, at indsatsen ved en effektiv aidsbekæmpelse bør rettes mod de faktorer, 
der fortsat indebærer risici for kvinder og gør dem mere sårbare, som f.eks. vold mod og 
handel med kvinder, fattigdom og kønsdiskrimination, seksuel promiskuitet eller 
manglende overholdelse af etiske principper,

1. opfordrer under henvisning til, at der i 2005 på verdensplan var næsten fem millioner 
nye tilfælde af hiv, og at tre millioner mennesker, hvoraf over en halv million (570 000) 
var børn, samme år døde af aids-relaterede sygdomme1, institutioner, regeringer og 
andre instanser til at iværksætte en samordnet indsats for at sikre, at børn, teenagere og 
unge mennesker ikke blot er omfattet af hiv/aids-strategierne, men er det vigtigste 
element i disse strategier;

2. udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har til hensigt aktivt at inddrage 
civilsamfundet i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af politikkerne; 
mener, at en specifik inddragelse af hiv-positive og deres organisationer er væsentlig for 
den praktiske bekæmpelse af hiv/aids og troværdigheden af denne indsats på nationalt 
og europæisk niveau;

3. påpeger, at brug af kondomer mindsker risikoen for seksuel overførsel af hiv, men at en 
række undersøgelser har vist, at de prostitueredes kunder foretrækker sex uden brug af 
kondomer; understreger derfor, at al prostitution øger risikoen for smitte; mener, at en 
eventuel legalisering af prostitution vil medføre en generel stigning i både lovlig og 
ulovlig sexhandel, hvilket indebærer en øget risiko for smitte; mener ikke, at en 
legalisering af prostitution vil føre til sikrere sex, da det i praksis har vist sig at være 
yderst vanskeligt at kontrollere brugen af kondomer, selv i lovlige bordeller; påpeger 
endvidere, at lovbefalede helbredsundersøgelser udelukkende omfatter dem, der sælger 
sex, ikke deres kunder;

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research), "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence", Issue Brief n° 3, juni 2005.
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis", A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004, s. 45.
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4. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i lyset af den omstændighed, at hiv-
smittede kvinder ofte har været udsat for vold af en mandlig partner, og at kvinder er 
mere udsatte for hiv-smitte, at indføre de foranstaltninger til bekæmpelse af vold, der er 
foreslået i beslutningen af 2. februar 2006 om status over bekæmpelsen af volden mod 
kvinder og den fremtidige indsats1;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for indsamling af relevante og 
aktuelle køns- og aldersopdelte overvågningsdata for at støtte og udvikle mere 
innovative og målrettede narkotikabekæmpelses- og helsekampagner med henblik på at 
forebygge og inddæmme hiv-epidemien i EU og de tilstødende lande;

6. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle berørte parter, herunder ngo'erne og 
civilsamfundet, til at være med til at bekæmpe stigmatisering og diskrimination af 
hiv/aidsramte i Europa;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforske mulighederne og de praktiske 
midler og udnytte resultaterne af klinisk forskning med henblik på bekæmpelse af 
hiv/aids i partnerlandene, Vestbalkan og Centralasien i overensstemmelse med 
procedurerne for ekstern bistand og under overholdelse af retningslinjerne i 
strategidokumenterne med de relevante lande og de vejledende programmer;

8. opfordrer Kommissionen til fortsat at betragte forskning i hiv/aids som en prioritet i det 
syvende rammeprogram;

9. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de nationale sundhedstjenester og Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme at udbygge og 
udvikle systemer med henblik på overvågning, varsling og fremme af den offentlige 
bevidsthed i relation til hiv/aids i Europa og partnerlandene;

10. henleder medlemsstaternes opmærksomhed på behovet for at intensivere 
informationskampagnerne og afsætte flere midler til bekæmpelse af hiv/aids blandt unge 
mellem 15 og 25 år i EU, eftersom de statistikker, UNAID offentliggjorde i 2004, viser 
en alarmerende stigning i forekomsten af sygdommen i denne aldersgruppe;

11. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte og udbygge kampagner, der er målrettet 
mod kvinder, og sikre adgang for alle til oplysning om og faciliteter vedrørende seksuel 
og reproduktiv sundhed samt til hiv-medicin for at forebygge risikoen for mor-barn-
smitte og til antiretroviral terapi; understreger samtidig, at seksuel og reproduktiv 
sundhed og de dermed forbundne rettigheder skal garanteres som en strategisk prioritet i 
kampen for lighed mellem kønnene og øget indflydelse for kvinder; 

12. opfordrer medlemsstaterne til under inddragelse af den private sektor at investere i 
udvikling af prismæssigt overkommelige og brugervenlige terapeutiske og diagnostiske 
faciliteter for at udvide adgangen til behandling;

13. opfordrer medlemsstaterne og sundhedstjenesterne til at træffe foranstaltninger 
vedrørende hygiejne og oplysning af sundhedspersonalet, der hovedsagelig består af 
kvinder, for at forebygge smitte med hiv/aids ved blodtransfusioner under operationer 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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og i forbindelse med pleje af patienter;

14. understreger, at det er nødvendigt at fremme synergien mellem forebyggelsen af 
hiv/aids og programmerne til fremme af seksuelle rettigheder og sundhed;

15. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af de nye eksterne 
finansieringsinstrumenter at afsætte passende midler til gennemførelse af dens politik 
vedrørende seksuelle og reproduktive rettigheder i almindelighed og bekæmpelse af 
hiv/aids i særdeleshed;

16. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tilpasse forebyggelses- og 
behandlingsprogrammerne efter behovene hos alle, der er konfronteret med hiv/aids, 
særlig dem, hvis sprog, kultur og opholdsstatus kan gøre det vanskeligere for dem at få 
adgang til sundhedstjenesterne;

17. opfordrer medlemsstaterne til at fremme brugen af medierne og de mest 
hensigtsmæssige distributionskanaler for at forbedre informationen til befolkningen, 
særlig teenagere og unge mennesker, om hiv-smitte, overførsel af smitte, hiv-testning og 
forebyggelsesfremmende adfærd;

18. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at indføje et afsnit om 
aidsbekæmpelse i Den Europæiske Ungdomsportal, blandt andet med data vedrørende 
de midler, der i medlemsstaterne er til rådighed på hiv/aidsområdet til oplysning, 
vejledning og pleje;

19. opfordrer EU og medlemsstaterne til på baggrund af den stigende forekomst af hiv/aids 
blandt kvinder fortsat at investere i udvikling af mikrobicider for at sætte kvinderne i 
stand til at beskytte sig mod hiv/aids;

20. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sørge for universel adgang til uddannelse 
og undervisning i forudsætningerne for personlig udvikling, herunder evnen til at leve 
sammen i et samfund og etiske principper, samt undervisning i praktiske færdigheder og 
seksualoplysning, herunder om ansvar og respekt for partneren, at fremme sikkerheden i 
skolerne for alle børn og forbedre beskyttelsen mod vold, misbrug, voldtægt, farerne 
ved seksuel promiskuitet, uønskede graviditeter og seksuelt overførbare sygdomme, 
inklusive hiv, i tættest muligt samarbejde med skoler, andre uddannelsesmiljøer, sociale 
tjenester og instanser, der arbejder med bekæmpelse af ungdomskriminalitet;

21. opfordrer medlemsstaterne til gennem politikker og programmer at lette hiv/aidsramtes 
sociale integration og adgang til arbejdsmarkedet;

22. opfordrer Kommissionen til at stå fast ved sit tilsagn om at øge midlerne til forskning i 
hiv/aids og sikre, at denne forskning tager ligeligt hensyn til begge køn og inkluderer 
aspekter som vaginal og rektal fysiologi og økologi samt de biologiske og fysiologiske 
forhold omkring overførsel af virus;

23. opfordrer medlemsstaterne til at fremme inddragelsen af både kvinder og mænd i 
aidsbekæmpelsen og opfordrer dem desuden til at kontrollere de nationale organer til 
koordinering af aidsbekæmpelsen og sikre, at et rimeligt antal eksperter i ligestilling, 
både mænd og kvinder, er repræsenteret;
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24. hilser med tilfredshed afholdelsen af den 11. europæiske aidskonference i Madrid den 
24.-27. oktober 2007 og håber, at navnlig unge forskere i denne anledning vil blive 
anmodet om at forelægge forskningsprojekter om sygdommen;

25. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at støtte kvinder og mænd, der er ansvarlige for 
den daglige pleje af aidsramte og/eller drager omsorg for sidstnævntes (efterladte) børn; 
endvidere bør de undervises i hjemmepleje og gøres bevidste om hiv/aidsforebyggelse 
og den gavn, som aidsramte har af en hensigtsmæssig behandling og god pleje;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til via udviklingsbistandsprogrammer at 
give alle berørte personer og navnlig gravide kvinder adgang til hiv-medicin for at 
reducere antallet af tilfælde, hvor sygdommen overføres til ufødte børn;

27. opfordrer medlemsstaterne til at indføre frivillig rådgivning og testning, f.eks. i 
tilknytning til prænatale behandlingscentre og som udgangspunkt for enhver 
bestræbelse på at reducere følgerne af hiv/aids og seksuelt overførte infektioner under 
svangerskabet gennem såvel tidlig infektionsforebyggelse som pleje af den gravide 
kvinde og hendes barn; centrene bør også tilbyde adgang til sikker abort og rådgivning 
for at sikre kvinderne informeret beslutningstagning og samtykke;

28. opfordrer medlemsstaterne og lederne i den private sektor til at udvikle, gennemføre og 
strengt håndhæve politikker, der forbyder diskrimination af hiv-smittede ansatte og af 
personer, der har hiv-smittede familiemedlemmer, og arrangere informationskampagner 
om hiv/aids for deres ansatte.
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