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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että tätä nykyä lähes puolet HIV:n ja aidsin saaneista aikuisista on naisia; toteaa, 
että UNAIDSin mukaan HIV-tartunnan saaneiden naisten ja tyttöjen lukumäärä on 
kahtena viime vuotena kasvanut kaikkialla maailmassa, erityisen nopeasti Itä-Euroopassa, 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa; toteaa lisäksi, että WHO:n mukaan naisilla on 
biologisista syistä johtuen todennäköisesti suurempi vaara saada HIV-tartunta 
heteroseksuaalisissa suhteissa,

B. toteaa, että epidemiamallit ovat muuttumassa useissa maissa ja että yhä suurempi osa 
sukupuoliteitse tapahtuneista HIV-tartunnoista on vasta diagnosoituja; toteaa, että yhä 
useammat naiset saavat tietämättään HIV-tartunnan yksityiselämässään suojaamattomasta 
heteroseksuaalisesta yhdynnästä ja tulevat näin viruksen kantajiksi, jolloin he saattavat 
tartuttaa lapsensa,

C. toteaa, että aidsin tehokas torjunta edellyttää huomion kiinnittämistä tekijöihin, jotka 
jatkuvasti altistavat naiset riskille ja lisäävät heidän haavoittuvuuttaan; tällaisia tekijöitä 
ovat mm. naisiin kohdistuva väkivalta ja naiskauppa, köyhyys ja sukupuoleen perustuva 
syrjintä, vapaat sukupuolisuhteet ja eettisten periaatteiden noudattamatta jättäminen,

1. kehottaa instituutioita, hallituksia ja muita organisaatioita ponnistelemaan yhdessä sen 
varmistamiseksi, että lapsia ja nuoria ei pelkästään sisällytetä HIV:n/aidsin torjunnan 
strategioihin vaan että ne ovat näissä tärkeimpinä kohteina, koska vuonna 2005 todettiin 
lähes 5 miljoonaa uutta HIV-tartuntaa koko maailmassa ja samana vuonna aidsiin 
liittyviin sairauksiin kuoli 3 miljoonaa ihmistä, joista yli puoli miljoonaa (570 000) oli 
lapsia1;

2. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
politiikan kehittämiseen, toimeenpanoon ja valvontaan; katsoo, että tärkeä tekijä 
HIV:n/aidsin torjunnassa ja työn uskottavuudessa kansallisesti ja unionin tasolla on HIV-
positiivisten ja heitä edustavien järjestöjen osallistuminen työhön;

3. panee merkille, että kondomin käyttö vähentää yhdynnän välityksellä tapahtuvan HIV-
tartunnan vaaraa mutta että useiden tutkimusten mukaan seksipalveluja ostavat asiakkaat 
haluavat palveluja mieluummin ilman kondomia; korostaa tämän vuoksi, että 
kaikkinainen prostituutio lisää tartunnan vaaraa; katsoo, että prostituution laillistaminen 
lisää yleisesti sekä laillisten että laittomien seksipalvelujen kauppaa, mistä johtuen 
tartunnan vaara kasvaa; katsoo, että prostituution laillistaminen ei sekään johda 
turvallisempaan seksiin, koska kondomien käytön valvonta on osoittautunut käytännössä 

  
1 AIDS-tutkimusta tukeva järjestö amfAR, Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence, katsaus n:o 3, kesäkuu 2005.
Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis, UNAIDSin, UNFPAn ja UNIFEMin yhteinen raportti 2004: 45.
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erittäin vaikeaksi myös laillisissa bordelleissa; korostaa lisäksi, että säännönmukaiset 
terveystarkastukset koskevat ainoastaan seksiä myyviä osapuolia eikä asiakkaita;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään niihin toimenpiteisiin väkivallan 
torjumiseksi, jotka se on määritellyt 2. helmikuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa 
naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja mahdollisista tulevista 
toimista1, ottaen huomioon, että HIV-tartunnan saaneet naiset ovat useissa tapauksissa 
joutuneet miespuolisen kumppaninsa harjoittaman väkivallan kohteeksi ja että naisilla on 
suurempi vaara saada HIV-tartunta;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asianmukaisia ja oikea-aikaisia 
sukupuolittain ja ikäluokittain eriteltyjä valvontatietoja kerätään, jotta voidaan tukea ja 
kehittää nykyistä innovatiivisempia ja kohdennetumpia huumeiden vastaisia kampanjoita 
ja terveyskampanjoita HIV-epidemian ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi EU:ssa ja 
naapurimaissa;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sekä kaikkia asianosaisia, kansalaisjärjestöt ja 
kansalaisyhteiskunta mukaan lukien, torjumaan HIV/aids-tartunnan saaneiden leimaamista 
ja syrjintää Euroopassa;

7. kehottaa komissiota tutkimaan kiireesti mahdollisuuksia ja käytännön keinoja torjua 
HIV:tä/aidsia kumppanimaissa, Länsi-Balkanilla ja Keski-Aasiassa sekä käyttämään tässä 
hyväksi kliinisen tutkimustyön tuloksia, noudattaen tässä yhteydessä ulkoisen avun 
menettelytapoja ja toimille asetettuja sääntöjä, siten kuin niistä on sovittu asianomaisten 
maiden kanssa tehdyissä strategisissa asiakirjoissa ja maaohjelmissa;

8. kehottaa komissiota jatkossakin asettamaan HIV/aids-tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman ensisijaiseksi tutkimusalaksi;

9. kehottaa komissiota yhdessä kansallisten terveydenhoitojärjestelmien ja tautien ehkäisyn 
ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen kanssa vahvistamaan ja kehittämään järjestelmiä, 
joilla valvotaan ja ennaltaehkäistään sekä parannetaan yleistä tietämystä HIV:stä/aidsista 
Euroopassa ja kumppanimaissa;

10. kiinnittää jäsenvaltioiden huomion tarpeeseen käynnistää tiedotuskampanjoita ja myöntää 
enemmän varoja HI-viruksen/aidsin torjumiseksi 15–25-vuotiaiden parissa Euroopan 
unionissa, sillä UNAIDSin vuonna 2004 julkistamat tilastot osoittavat taudin hälyttävää 
lisääntymistä tässä ikäryhmässä;

11. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan ja vahvistamaan naisille kohdistettuja kampanjoita ja
yleisesti saatavilla olevaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tiedotusta ja palveluja, HIV-
lääkitystä äidiltä lapselle tapahtuvan transmission ennaltaehkäisemiseksi ja 
antiretroviraalista lääkitystä; korostaa myös, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja siihen 
liittyvät oikeudet on turvattava, koska ne ovat strategisen tärkeitä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi ja naisten valtaistamiseksi (empowerment);

  
1 P6_TA(2006)0038.
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12. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan yhdessä yksityisen sektorin kanssa kohtuuhintaisiin 
ja käyttäjäystävällisiin hoito- ja diagnoosivälineisiin hoitoon pääsyn laajentamiseksi;

13. pyytää jäsenvaltioita ja terveydenhoitojärjestelmiä ryhtymään hygienian parantamiseen ja 
naisenemmistöisen terveydenhoitohenkilöstön tiedottamiseen tähtääviin toimenpiteisiin 
HIV-/aids-tartunnan ehkäisemiseksi kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä tehtävien 
verensiirtojen aikana ja potilaita hoidettaessa;

14. korostaa tarvetta vahvistaa synergiaa HIV:n/aidsin ehkäisemisen ja seksuaaliterveyttä ja 
seksuaalisia oikeuksia edistävien ohjelmien välillä;

15. kehottaa komissiota myöntämään uusien ulkoisten rahoitusvälineiden kautta 
asianmukaista rahoitusta seksuaali- ja lisääntymisoikeutta koskevan politiikkansa ja 
erityisesti HIV:n/aidsin torjunnan politiikkansa toteuttamiseksi;

16. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota mukauttamaan ehkäisy- ja hoito-ohjelmiaan 
vastaamaan kaikkien HIV:n/aidsin kohdanneiden ihmisten tarpeita ja erityisesti niiden 
tarpeita, joilla kielensä, kulttuuritaustansa ja asuinpaikkansa takia voi olla vaikeampaa 
saada terveydenhoitopalveluja;

17. kehottaa jäsenvaltioita edistämään median ja soveltuvimpien levittämiskanavien 
suurempaa käyttöä väestölle ja erityisesti nuorille suunnatun HIV-tartuntaa, sen 
leviämistapoja, testausta ja käyttäytymismalleja, jotka edistävät taudin ehkäisyä, koskevan 
tiedotuksen lisäämiseksi;

18. pyytää komissiota käsittelemään mahdollisuutta lisätä Euroopan nuorisoportaaliin osuus, 
joka on omistettu aidsin torjunnalle ja sisältää tietoa jäsenvaltioissa käytettävissä olevista 
HIV:tä/aidsia käsittelevistä tiedonlähteistä, opastuksesta ja hoidoista;

19. pyytää Euroopan unionia ja jäsenvaltioita jatkamaan investointeja mikrobisidien 
kehittämiseen, jotta naisten olisi mahdollista suojautua HIV:ltä/aidsilta, koska sairaus 
kohdistuu yhä enemmän naisiin;

20. vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne varmistaisivat, että koulutus on kaikkien ulottuvilla, että 
tarjolla on opastusta henkilökohtaisen kasvun edellytyksissä, mukaan lukien valmiuksissa 
elää yhteiskunnassa ja noudattaa eettisiä periaatteita, sekä elämäntaito- ja 
seksuaalikasvatusta ja että kouluissa toteutetaan toimia kaikkien lasten turvallisuuden 
edistämiseksi sekä väkivallan, hyväksikäytön, raiskausten, ei-toivottujen raskauksien ja 
sukupuolitautien, myös HIV-tartuntojen, ehkäisemiseksi läheisessä yhteistyössä koulujen, 
muiden oppilaitosten, sosiaalihuollon ja nuorisorikollisuuden ehkäisemisen puolesta 
toimivien tahojen kanssa;

21. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan poliittisin toimin ja ohjelmin HIV-/aids-potilaiden 
sosiaalista integroitumista ja työmarkkinoille pääsyä;

22. pyytää komissiota pitäytymään sitoumuksissaan lisätä HIV-/aids-tutkimuksen rahoitusta ja 
varmistamaan, että HIV-/aids-tutkimuksessa otetaan sukupuolikysymykset tasa-arvoisesti 
huomioon ja että siinä huomioidaan sellaiset näkökohdat kuin emättimeen ja peräsuoleen 
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liittyvät fysiologiset ja ekologiset tekijät sekä virusten tarttumisen biologiset ja 
fysiologiset tekijät; 

23. kehottaa jäsenvaltioita edistämään naisten ja miesten tasavertaista osallistumista aidsin 
torjuntaan liittyvissä kysymyksissä; vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne tarkastelisivat 
uudelleen kansallisia aids-koordinointielimiä ja varmistaisivat, että niin nais- kuin 
miespuolisilla tasa-arvokysymysten asiantuntijoilla on niissä merkittävä edustus;

24. pitää tervetulleena sitä, että Madridissa järjestetään 24.–27. lokakuuta 2007 aidsia 
käsittelevä 11. eurooppalainen konferenssi ja toivoo, että tapahtuman aikana erityisesti 
nuoria tutkijoita rohkaistaan tekemään aidsia koskevia tutkimusaloitteita;

25. kehottaa jäsenvaltioita antamaan täyden tukensa naisille ja miehille, jotka vastaavat aids-
potilaiden päivittäisestä hoitamisesta ja/tai jotka hoitavat näiden lapsia ja orvoksi jääneitä 
lapsia; katsoo, että heille pitäisi antaa koulutusta kotihoidossa ja jakaa tietoa HIV-/aids-
tartunnan ehkäisystä sekä aids-potilaiden asianmukaisen kohtelun ja hoidon tuomista 
eduista;

26. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita antamaan kaikille tartunnan saaneille potilaille ja 
erityisesti raskaana oleville naisille mahdollisuus saada kehitysapuohjelmien yhteydessä 
HIV-lääkitystä, jotta vähennettäisiin vaaraa taudin tartuttamisesta sikiöön;

27. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan ohjaus- ja testausyksikköjä mahdollisesti 
äitiysneuvoloihin perustaksi toimille, joilla pyritään vähentämään HIV:n/aidsin ja muiden 
sukupuolitautien vaikutusta raskauteen ehkäisemällä tartuntoja ja antamalla hoitoa 
raskaana oleville naisille ja heidän lapsilleen; katsoo, että näihin palveluihin pitäisi kuulua 
mahdollisuus turvalliseen aborttiin ja neuvontaan, jotta naisille varmistettaisiin 
mahdollisuus tehdä päätöksiä ja antaa suostumuksia, jotka perustuvat tietoon;

28. kehottaa jäsenvaltioita ja yksityisen sektorin työnantajia kehittämään, panemaan 
täytäntöön ja noudattamaan tiukasti toimintaperiaatteita, jotka kieltävät HIV-tartunnan 
saaneisiin työntekijöihin tai niihin, joiden perhepiiriin kuuluu HIV-tartunnan saaneita, 
kohdistuvan syrjinnän, sekä luomaan työntekijöille kohdistettuja HIV:tä/aidsia koskevia 
tiedotuskampanjoita.
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