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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et ligi pooled täiskasvanud HIVi ja AIDSi saanutest on praegu naised; 
arvestades, et vastavalt UNAIDSile on viimase kahe aasta jooksul kõikjal maailmas ning 
eriti kiiresti Ida-Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas kasvanud HIVi nakatunud naiste 
ja tüdrukute arv; arvestades, et vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni andmetele on 
naised heteroseksuaalses vahekorras bioloogiliste tegurite tõttu HIV-nakkusele 
tõenäoliselt meestest vastuvõtlikumad; 

B. arvestades, et epideemiamudelid muutuvad mitmetes riikides seoses seksuaalsel teel edasi 
antud HIV-juhtumitega, mis moodustavad järjest suurema osa uutest diagnoosidest; 
arvestades, et suureneb naiste hulk, kes on oma eraelus kaitsmata heteroseksuaalse 
vahekorra tõttu teadmatult HIVi nakatunud ja kellest on saanud viirusekandjad ning seega 
on võimalik, et nad annavad viiruse edasi oma järeltulijatele;

C. arvestades, et tõhus reageering AIDSile peab keskenduma teguritele, mis seavad naisi 
jätkuvalt ohtu ja suurendavad nende haavatavust, need on näiteks naistevastane vägivald 
ja naistega kaubitsemine, vaesus ja sooline diskrimineerimine, seksuaalne juhuvahekord 
ja suutmatus järgida eetilisi põhimõtteid;

1. arvestades asjaolu, et 2005. aastal oli kogu maailmas ligikaudu 5 miljonit uut HIV-
nakkust ja samal aastal suri AIDSiga seotud haigusesse 3 miljonit inimest, kellest enam 
kui pool miljonit (570 000) olid lapsed1; kutsub institutsioone, valitsusi ja teisi organeid 
üles tegema kooskõlastatud jõupingutusi, et tagada mitte ainult laste, noorukite ja noorte 
inimeste hõlmatus HIVi/AIDSi vastase võitluse strateegiatega, vaid see, et nad oleksid 
nende strateegiate olulisim element;

2. tervitab komisjoni kavatsust kaasata kodanikuühiskond aktiivselt poliitika arendamisse, 
rakendamisse ja jälgimisse; on seisukohal, et oluline tegur seoses HIVi/AIDSi vastu 
võitlemiseks tehtava praktilise töö ja selle usaldusväärsusega riiklikul ja Euroopa tasandil 
on HIV-positiivsete inimeste ja nende organisatsioonide konkreetne kaasamine;       

3. märgib, et kondoomi kasutamine vähendab ohtu levitada HIV-nakkust seksuaalsel teel, 
kuid et mitmete uuringute põhjal eelistavad seksikaubanduse kliendid osta seksi, kus ei 
kasutata kondoomi; seetõttu rõhutab, et prostitutsioon tervikuna toob kaasa kõrgema 
nakkusohu; on seisukohal, et üldiselt toob prostitutsiooni legaliseerimine kaasa nii 
legaalse kui illegaalse seksikaubanduse kasvu, millest tuleneb suurem nakkusoht; on 
seisukohal, et ka prostitutsiooni legaliseerimine ei too kaasa ohutumat seksi, kuna 
tegelikkuses on osutunud väga raskeks kontrollida kondoomi kasutamist isegi seaduslikes 
bordellides; juhib lisaks tähelepanu, et reguleeritud tervisekontroll hõlmab vaid seksi 
müüjaid, mitte nende kliente;

4. arvestades asjaolu, et tihti on meespartnerid HIVi nakatunud naiste suhtes kasutanud 

  
1 amfAR (AIDSi uurimise fond) "Sool põhinev vägivald ja HIV naiste hulgas: tõendite hindamine," Issue Brief 
nr 3, juuni 2005.
"Naised ja HIV/AIDS: kriisile vastu seismine" UNAIDSi/UNFPA/UNIFEMi ühisaruanne, 2004, 45.
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vägivalda ja et naistel on suurem oht HIVi nakatuda, kutsub liikmesriike ja komisjoni 
üles võtma vägivalla vastu võitlemiseks meetmeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi 
2. veebruari 2006. aasta resolutsioonis naistevastase vägivallaga võitlemise praeguse 
olukorra ja kavandatavate meetmete kohta;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et ELis ja naaberriikides HIVi epideemia 
ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks mõeldud uuenduslikumate ja paremini suunatud 
narkovastaste ja terviseedenduskampaaniate toetamiseks ja arendamiseks kogutakse 
asjakohaseid ja ajakohaseid soo ja vanuse alusel eraldatud seireandmeid;  

6. kutsub komisjoni, liikmesriike ja kõiki asjaga seotud osapooli, sealhulgas valitsusväliseid 
organisatsioone ja kodanikuühiskonda üles aitama võidelda HIVi/AIDSi käes kannatajate 
häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu Euroopas;

7. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks võimalusi ja praktilisi meetmeid ja kasutaks 
HIVi/AIDSi vastu võitlemiseks partnerriikides, Lääne-Balkanil ja Kesk-Aasias kliiniliste 
teadusuuringute tulemusi, järgides välisabi menetlust ja austades meetmeid käsitlevaid 
direktiive nagu on asjakohaste riikidega sõlmitud strateegiadokumentides kokku lepitud, 
ja suunavaid programme;

8. kutsub komisjoni üles pidama HIVi/AIDSi käsitlevaid teadusuuringuid jätkuvalt 
seitsmenda raamprogrammi prioriteediks;

9. kutsub komisjoni üles tugevdama ja arendama koostöös riiklike tervishoiuteenistuste ning 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega seire-, varase hoiatuse ja üldsuse 
teadlikkuse tõstmise süsteeme seoses HIVi/AIDSiga Euroopas ja partnerriikides;

10. juhib liikmesriikide tähelepanu vajadusele hoogustada teavituskampaaniaid ja eraldada 
rohkem ressursse HIVi/AIDSi vastaseks võitluseks Euroopa Liidu 15–25-aastaste elanike 
hulgas, arvestades et UNAIDSi 2004. aastal avaldatud statistika viitab haiguse esinemise 
hoiatavale kasvule selles vanuserühmas;

11. kutsub liikmesriike üles võimaldama ja tugevdama naistele suunatud kampaaniaid ja 
üldist juurdepääsu seksuaalvaldkonna ja reproduktiivsusega seotud terviseteabele ja -
teenustele, HIVi ravimite kättesaadavust, et hoida ära viiruse emalt lapsele edasiandmise 
ohtu ja retroviirustevastasest ravi; rõhutab ka, et strateegilise prioriteedina soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamisel ja naiste õiguste suurendamisel tuleb tagada seksuaalne ja 
reproduktiivne tervis ja sellekohased õigused;

12. kutsub liikmesriike üles investeerima erasektori osavõtul taskukohaste ja 
kasutajasõbralike ravi- ja diagnostikaseadmete arendamisse, et suurendada ravi 
kättesaadavust;

13. kutsub liikmesriike ja tervishoiuteenistusi üles võtma meetmeid enamikus naistest 
koosneva tervishoiupersonali hügieeni ja teavitamise vallas, et hoida ära HIVi/AIDSi 
viiruse edasiandmist operatsiooni käigus ja patsientide põetamise ajal tehtavate 
vereülekannetega; 

14. rõhutab vajadust tugevdada HIVi/AIDSi ärahoidmise ning seksuaalõiguste ja -tervise 
edendamise programmide vahelist koostoimet;

15. kutsub komisjoni üles nägema uute väliste rahastamisvahendite raamistikus ette 
küllaldase rahastamise, et rakendada oma seksuaal- ja reproduktiivõiguste poliitikat 
tervikuna ja eelkõige seoses HIVi/AIDSi vastase võitlusega;  
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16. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kohandama ennetus- ja raviprogramme kõigi 
HIVi/AIDSiga kokkupuutuvate inimeste ja eelkõige nende vajadustega, kellel võib 
keelelise, kultuurilise ja elukohast tingitud seisundi tõttu olla raskem tervishoiuteenuseid 
kätte saada; 

17. kutsub liikmesriike üles edendama suuremat meedia ja asjakohaseimate levikanalite 
kasutamist, et edastada elanikkonnale, eelkõige noorukitele ja noortele inimestele 
jõulisemalt teavet HIV-nakkuse, selle edasiandmise viiside, HIV-testimise ja ärahoidmist 
soosiva käitumise kohta; 

18. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust kaasata Euroopa Noorteportaali AIDSi 
vastasele võitlusele pühendatud osa, sealhulgas andmed liikmesriikides HIVi/AIDSi 
kohta saadaolevast teabest, juhistest ja hooldusressurssidest;

19. kutsub seoses HIVi/AIDSi suureneva levikuga naiste hulgas Euroopa Liitu ja liikmesriike 
üles jätkama investeeringuid mikrobitsiidide arendamiseks, et võimaldada naistel end 
HIVi/AIDSi eest kaitsta;

20. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid üldise juurdepääsu haridusele ja varustatuse 
isiksuse arengu eeltingimuste juhistega, sealhulgas seoses suutlikkusega ühiskonnas koos 
elada ja eetiliste põhimõtetega, varustatuse eluks vajalike oskustega ja seksuaalhariduse 
kättesaadavuse, sealhulgas vastutuse partneri ees ja partneri austamise, ning võtaksid 
meetmeid, et suurendada koolides kõigi laste turvalisust ja vägivalla-, kuritarvituse-, 
vägistamise-, juhuslike suguliste vahekordade, planeerimata raseduste ja seksuaalsel teel 
edasiantavate nakkuste, sealhulgas HIVi vastast kaitset koolide, teiste haridusasutuste, 
sotsiaalteenistuste ja alaealiste kuritegevusega võitlevate talituste suurima võimaliku 
osaluse kaudu;

21. kutsub liikmesriike üles ergutama poliitikate ja programmide kaudu sotsiaalse 
integratsiooni edendamist ja HIVi/AIDSi käes kannatajate tulekut tööturule;

22. kutsub komisjoni üles täitma kindlalt oma kohustust suurendada vahendeid HIVi/AIDSi 
uurimiseks ja tagama, et HIVi/AIDSi uuringud on sooliselt tasakaalus ning hõlmavad 
selliseid valdkondi nagu vaginaalne ja rektaalne füsioloogia ja ökoloogia ning 
edasiantavate viiruste bioloogilised ja füsioloogilised omadused; 

23. kutsub liikmesriike üles soodustama nii naiste kui meeste sooliselt tasakaalustatud 
kaasatust AIDSile reageerimisse; nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaataksid läbi riikike 
AIDSiga seotud koordinatsiooniorganite liikmeskonna ja tagaksid nii naiste kui meeste 
sooalase asjatundlikkuse olulise esindatuse;

24. tervitab asjaolu, et Madrid võõrustab 24.–27. oktoobrini 2007 peetavat XI Euroopa 
AIDSi konverentsi ja loodab, et sellel üritusel kutsutakse eelkõige noori teadlasi üles 
esitama selle haiguse kohta uurimisprojekte;

25. kutsub liikmesriike üles toetama täielikult naisi ja mehi, kes vastutavad aidsihaigete 
igapäevase hoolduse eest ja/või hoolitsevad nende laste ja orbude eest; neile tuleks 
pakkuda kodust hoolduskoolitust ja tõsta nende teadlikkust HIVi/AIDSi ärahoidmise ning 
kasu kohta, mis aidsihaiged heast ravist ja hooldusest saavad; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võimaldama arenguabi programmide raames kõigile 
haigusest mõjutatud inimestele ja eelkõige rasedatele naistele juurdepääsu HIVi 
ravimitele, et vähendada haiguse edasiandmist sündimata lastele;
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27. kutsub liikmesriike üles rajama vabatahtliku nõustamise ja testimise kohti võimalusel 
sünnituseelsetesse hoolduskeskustesse kui kõigi pingutuste alguspunkti vähendada 
HIVi/AIDSi ja seksuaalsel teel edasiantavate nakkuste mõju rasedusele nii nakatumise 
esmase ärahoidmise kui ka rasedate naiste ja nende laste eest hoolitsemise näol; ohutu 
abordi ja nõustamise kättesaadavus peaks olema teenuste osa, et tagada teabel põhinev 
otsustamine ja naise nõusolek;  

28. kutsub liikmesriike ja erasektori juhtkonda üles arendama, rakendama ja pöörama 
jõuliselt täitmisele poliitika, mis keelab HIViga töötajate diskrimineerimise tööjõuna ja 
HIViga perekonnaliikmeid omavate töötajate diskrimineerimise ning pakkuma oma 
töötajatele kampaaniaid HIVi/AIDSialase teadlikkuse tõstmiseks;
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