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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:

A. 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, mivel a WHO szerint a nők biológiai tényezők miatt 
jobban ki vannak téve a HIV-fertőzésnek heteroszexuális kapcsolat során, mint a férfiak;

B. mivel a járványok mintázata számos országban változik a nemi úton terjedő HIV-esetek 
miatt, amelyek egyre nagyobb számban fordulnak elő; mivel egyre több nő fertőződik 
meg tudtán kívül a HIV vírussal a magánéletben nem biztonságos heteroszexuális 
kapcsolaton keresztül, és válik a vírus hordozójává, amelyet aztán továbbadhat 
gyermekeinek,

C. 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 nemi alapon 
történő diszkrimináció, a szexuális promiszkuitás, illetve az etikai elvek betartásának 
elmulasztása;

1. mivel 2005-ben a világon közel 5 millió újabb HIV fertőzés történt, és mivel ugyanebben 
az évben 3 millió ember halt meg AIDS-hez kapcsolódó betegségekben, akik közül több 
mint félmillió (570 000) gyermek volt1, kéri az intézményeket, a kormányokat és 
szervezeteket, hogy tegyenek összehangolt erőfeszítést annak garantálására, hogy a 
gyermekek, a serdülőkorúak és a fiatalok ne csupán részét képezzék az AIDS/HIV elleni 
küzdelemmel kapcsolatos stratégiáknak, hanem ők legyenek azok legfontosabb eleme,

2. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a civil társadalmat bevonja a szakpolitika 
kialakításába, végrehajtásába és ellenőrzésébe; úgy véli, hogy a HIV-fertőzöttek és 
szervezeteik különleges részvétele nemzeti és európai szinten egyaránt fontos tényező a 
HIV/AIDS elleni küzdelem érdekében folytatott gyakorlati munka és annak hitelessége 
vonatkozásában;

3. megállapítja, hogy az óvszer használata csökkenti a HIV-fertőzés nemi úton való 
terjedésének kockázatát, de számos tanulmány bizonyítja, hogy a prostituáltak ügyfelei az
óvszer nélküli szexet részesítik előnyben; ezért hangsúlyozza, hogy a prostitúció 
egészében a fertőzés nagyobb kockázatával jár; úgy véli, hogy a prostitúció legalizálása 
általános növekedést eredményez a legális és az illegális szexiparban egyaránt, és abból a 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence," Issue Brief No.3 June 2005 („Nemi alapú erőszak és az AIDS a nők körében: a bizonyítékok 
értékelése” 3. szám, 2005. június)
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 4 („A 
nők és az AIDS/HIV: szembenézés a krízissel” UNAIDS/UNFPA/UNIFEM közös jelentés 2004:4)
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fertőzés kockázatának növekedése származik; úgy véli, hogy a prostitúció legalizálásának 
hatására a szex sem válik biztonságosabbá, mivel a gyakorlatban még a legális 
bordélyházakban is nagyon nehéznek bizonyult az óvszerhasználat ellenőrzése; rámutat 
továbbá arra, hogy a szabályozott egészségügyi ellenőrzések csak a szexuális 
szolgáltatásokat kínáló személyekre terjednek ki, az ügyfelekre nem;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tekintettel arra, hogy a HIV-fertőzött nők 
gyakran esnek a férfipartnereik által elkövetett erőszak áldozatául, és hogy a nők jobban 
ki vannak téve a HIV-fertőzés kockázatának, hozzák meg a nőkkel szembeni erőszak 
elleni küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további intézkedésekről szóló 2006. február 2-i 
európai parlamenti állásfoglalásban foglalt intézkedéseket az erőszak elleni fellépés 
érdekében1;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a HIV-járvány EU-ban és a szomszédos 
államokban történő megelőzését és ellenőrzését szolgáló innovatívabb és célzottabb 
kábítószer-ellenes kampányok és egészségkampányok érdekében biztosítsák a megfelelő, 
nemek és életkor szerinti megfigyelésen alapuló adatok kellő időben történő 
összegyűjtését;

6. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az összes érdekelt felet, a nem kormányzati 
szervezeteket és a civil társadalmat is beleértve, hogy segítsék a HIV/AIDS-betegek 
megbélyegzése és hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelmet Európában;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy a külső segélyezésre vonatkozó eljárásokat követve és az 
érintett államokkal létrejött megállapodások szerint a stratégiai dokumentumokban foglalt 
intézkedésekre vonatkozó irányelveket tiszteletben tartva tárja fel a lehetőségeket és a 
gyakorlati eszközöket, és használja fel a klinikai kutatások eredményeit a HIV/AIDS 
elleni küzdelem érdekében a partnerországokban, a Nyugat-Balkánon és Közép-Ázsiában;

8. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is tekintse prioritásnak a HIV/AIDS-kutatást a 
hetedik keretprogramban;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálatokkal és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal együttműködve erősítse meg és 
fejlessze a HIV/AIDS-betegségre vonatkozó ellenőrzésre, előrejelzésre és a közvélemény 
figyelmének felhívására szolgáló rendszereket Európában és a partnerországokban;

10. felhívja a tagállamok figyelmét, hogy fokozni kell a tájékoztató kampányokat, és több 
forrást kell a 15–25 évesek körében a HIV/AIDS vírus leküzdésére felsorakoztatni az 
Európai Unióban, mivel az UNAIDS által 2004-ben nyilvánosságra hozott statisztikák 
riasztó növekedést mutatnak a betegség elterjedését illetően ebben a korcsoportban,

11. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak célzott kampányokat a nők számára és 
javítsák szexuális és reproduktív egészségükkel kapcsolatos tájékoztatáshoz és 
szolgáltatásokhoz, az anyáról gyermekre történő átvitel megelőzéséhez, valamint az 
antiretrovírus-terápiához való hozzáférésüket; hangsúlyozza továbbá, hogy a szexuális és 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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reproduktív egészség és jogok kérdésének stratégiai elsőbbséget kell kapnia a nemi 
esélyegyenlőség és a nők felemelkedése megvalósításának folyamatában;

12. felhívja a tagállamokat, hogy a kezeléshez való hozzáférés kiszélesítése érdekében a 
magánszektor részvételével ruházzanak be a megfizethető, felhasználóbarát gyógyászati 
és diagnosztikai berendezések fejlesztésébe;

13. felhívja a tagállamokat és az egészségügyi szolgálatokat, hogy hozzanak intézkedéseket a 
többségében nőkből álló egészségügyi személyzet higiéniája és tájékoztatása 
vonatkozásában a HIV/AIDS-vírus sebészeti beavatkozások folyamán végrehajtott 
vérátömlesztés vagy a betegek ápolása során történő átvitelének megelőzése érdekében;

14. hangsúlyozza a HIV/AIDS-megelőzés és a szexuális jogok és egészség előmozdítását 
célzó programok közötti szinergiák erősítésének szükségességét;

15. felhívja a Bizottságot, hogy az új külső pénzügyi eszközök keretében biztosítson elegendő 
forrást általában a szexuális és reproduktív jogokkal, különösen pedig a HIV/AIDS elleni 
küzdelemmel összefüggő politikájának végrehajtására;

16. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a megelőzési és kezelési programokat 
igazítsák a HIV/AIDS betegséggel szembekerülő összes ember igényeihez különösen 
azokéhoz, akik számára nyelvi, kulturális és rezidensi helyzetük megnehezítheti az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

17. felkéri a tagállamokat, hogy a lakosság, és különösen a serdülőkorúak és a fiatalok HIV-
fertőzésről, annak terjedési módjairól, a HIV-tesztről és a betegség megelőzését elősegítő 
magatartási formákról történő jobb tájékoztatása érdekében segítsék elő a 
tömegtájékoztatási eszközök és a legmegfelelőbb tájékoztatási csatornák fokozottabb
felhasználását;

18. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy, az AIDS elleni küzdelemmel foglalkozó 
eszköz Európai Ifjúsági Portálba történő integrálásának lehetőségét, amely többek között a 
HIV/AIDS-szel kapcsolatos, a tagállamokban rendelkezésre álló információs forrásokkal, 
eligazítással és segítségnyújtással kapcsolatos adatokat tartalmazna;

19. felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat a HIV/AIDS nők körében való terjedésére 
való tekintettel, hogy ezután is fektessenek be a baktériumölő szerek fejlesztésébe, hogy 
lehetővé tegyék a nők számára, hogy megvédjék magukat a HIV/AIDS-től;

20. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak általános hozzáférést az oktatáshoz, 
gondoskodjanak a személyiségfejlődés előfeltételeivel, többek között a társadalmi 
együttélési képességgel és az etikai elvekkel foglalkozó oktatásról, növeljék az iskolai 
biztonságot minden gyermek számára, fokozzák az erőszakos cselekmények, a 
visszaélések, a nemi erőszak, a szexuális promiszkuitás veszélyei, a nem kívánt terhesség 
és a HIV-vel együtt a szexuális úton terjedő fertőzések elleni védelmet az iskolákkal, más 
oktatási intézményekkel, valamint szociális és a fiatalkorú bűnözés elleni küzdelemmel 
foglalkozó szolgálatokkal való lehető legszorosabb együttműködésben;
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21. felhívja a tagállamokat, hogy intézkedéseken és programokon keresztül ösztönözzék a 
HIV/AIDS-fertőzöttek társadalmi integrációját és munkaerőpiacra történő belépését;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy ne tántorodjon el azon elkötelezettségétől, hogy növeli a 
HIV/AIDS-szel kapcsolatos kutatást, és biztosítsa, hogy a HIV/AIDS kutatás a nemek 
szempontjából kiegyensúlyozottan folyjon, és hogy magába foglaljon olyan 
szempontokat, mint a vagina- és végbélfiziológia és -ökológia, továbbá a vírusok 
terjedésének biológiai és fiziológiai természete;

23. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák mind a nők, mind pedig a férfiak 
kiegyensúlyozott arányú részvételét 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;

24. üdvözli, hogy 2007. október 24. és 27. között Madridban megrendezésre kerül a XI. 
Európai AIDS-Konferencia, valamint hogy ebből az alkalomból konkrét felhívást intéznek 
fiatal kutatókhoz, hogy mutassanak be a betegséggel kapcsolatos kutatási projekteket;

25. felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben támogassák azokat a nőket és férfiakat, 
akiknek az AIDS-es emberek ápolása a feladata, és/vagy gondozzák azok gyermekeit és 
árváit. képzésben kell őket részesíteni az otthoni gondozásról és fel kell hívni figyelmüket 
a HIV/AIDS-fertőzés megelőzésének módjaira, valamint a jó kezelés és az AIDS-szel 
élők gondozásának hasznára;

26. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fejlesztési segélyprogramoknál a HIV-
gyógyszerekhez való hozzáférést minden érintett, de különösen a várandós asszonyok 
számára tegyék lehetővé annak érdekében, hogy korlátozzák a betegségnek a még meg 
sem született gyermekre való átterjedését;

27. felszólítja a tagállamokat, hogy a HIV/AIDS és a nemi úton terjedő betegségek 
terhességre kifejtett hatásának csökkentése – mind a fertőzés elsődleges megelőzése, mind 
a terhes asszonyok és gyermekeik gondozása szempontjából – kiindulópontjaként 
hozzanak létre VCT helyszíneket lehetőség szerint születés előtti gondozásért felelős 
központokban; a biztonságos terhességmegszakításnak és a tanácsadásnak is a 
szolgáltatások részét kell képeznie a nők tájékozott döntéshozása és beleegyezése 
biztosítására;

28. felszólítja a tagállamokat és a magánszektor vezetését, hogy alakítsanak ki, valósítsanak 
meg a HIV-fertőzött vagy HIV-fertőzött családtaggal rendelkező munkavállalók elleni 
diszkrimináció megtiltására irányuló politikákat és tartassák is be azokat, valamint, hogy 
tartsanak HIV/AIDS figyelemfelkeltő kampányokat alkalmazottaik számára.
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