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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā pašlaik gandrīz puse no pieaugušajiem, kuri ir inficēti ar HIV un AIDS, ir sievietes; 
tā kā saskaņā ar UNAIDS pēdējos divos gados ar HIV inficēto sieviešu un meiteņu skaits 
ir pieaudzis visos pasaules reģionos, bet rādītāji īpaši strauji pieaug Austrumeiropā, Āzijā 
un Latīņamerikā; tā kā saskaņā ar PVO datiem, iespējams, sievietes bioloģisku faktoru 
dēļ visos heteroseksuālos sakaros ir uzņēmīgākas par vīriešiem pret HIV infekciju;

B. tā kā epidēmijas veidi vairākās valstīs mainās, un HIV infekcija tiek pārnēsāta 
dzimumsakaru ceļā, palielinot saslimšanas gadījumu skaitu; tā kā aizvien lielāks skaits 
sieviešu neapzināti inficējas ar HIV privātajā dzīvē nedrošu heteroseksuālu kontaktu ceļā, 
kļūstot par vīrusa nēsātājām, kas padara iespējamu vīrusa nodošanu pēcnācējiem;

C. tā kā efektīvai reakcijai uz AIDS ir jāvēršas pret faktoriem, kas joprojām sievietes pakļauj 
riskam un palielina viņu neaizsargātību, piemēram, pret vardarbību, sieviešu tirdzniecību, 
nabadzību un dzimumu diskrimināciju, seksuālu neizvēlīgumu vai ētikas principu 
neievērošanu;

1. ņemot vērā to, ka 2005. gadā pasaulē ar HIV ir inficējušies gandrīz pieci miljoni cilvēku 
un ka šajā pašā gadā trīs miljoni cilvēku, no kuriem vairāk nekā pusmiljons (570 000) ir 
bērni, ir miruši ar AIDS saistītām slimībām1, aicina iestādes, valdības un citas struktūras 
pielikt kopīgas pūles, lai nodrošinātu to, ka bērni, pusaudži un jaunieši ne vien tiek 
iekļauti HIV/AIDS apkarošanas stratēģijās, bet arī ir šo stratēģiju svarīgākais elements;

2. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri aktīvi iesaistīt pilsonisko sabiedrību politikas izstrādē, 
īstenošanā un uzraudzībā; uzskata, ka būtisks faktors saistībā ar HIV/AIDS praktisko 
apkarošanas darbu un šā darba uzticamību valstu un Eiropas līmenī ir īpašā HIV pozitīvo 
personu un viņu organizāciju līdzdalība;

3. atzīmē, ka prezervatīvu lietošana samazina HIV infekcijas izplatīšanās risku seksuālu 
attiecību ceļā, taču vairāki pētījumi liecina, ka klienti seksa tirgū dod priekšroku seksam 
bez prezervatīva lietošanas; tomēr uzsver, ka jebkāda prostitūcija rada paaugstinātu 
inficēšanās risku; uzskata, ka prostitūcijas legalizācija izraisītu vispārēju gan legālā, gan 
nelegālā seksa tirgus līmeņa paaugstināšanos, palielinot inficēšanās risku; uzskata, ka 
prostitūcijas legalizācija nepaaugstinās seksa drošības līmeni, jo ir pierādīts, ka praksē ir 
ļoti grūti kontrolēt prezervatīvu lietošanu pat likumīgos publiskajos namos; turklāt 
norāda, ka reglamentētas veselības pārbaudes attiecas vienīgi uz seksa tirgotājiem, taču 
ne uz klientiem;

4. aicina dalībvalstis un Komisiju, ņemot vērā to, ka ar HIV inficētās sievietes tiek pakļautas 
vardarbībai biežāk nekā viņu partneri vīrieši un ka sievietēm ir lielāks risks inficēties ar 
HIV, veikt pasākumus vardarbības apkarošanai, kuri ir noteikti 2006. gada rezolūcijā par 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence," Issue Brief No.3 June 2005
Sievietes un HIV/AIDS: pārtraukt krīzi, UNAIDS/UNFPA/UNIFEM kopīgs ziņojums, 2004: 45. lpp
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pašreizējo situāciju, apkarojot vardarbību pret sievietēm, un par turpmāko rīcību;1

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai novatoriskāku un mērķtiecīgāku pret 
narkotikām vērstu kampaņu un veselības veicināšanas kampaņu atbalstam un attīstībai, kā 
arī HIV epidēmijas profilaksei un apkarošanai ES tiktu nodrošināta pienācīga un 
savlaicīga datu vākšana pēc dzimuma un vecuma rādītājiem;

6. aicina Komisiju, dalībvalstis un visas iesaistītās puses, tostarp nevalstiskās organizācijas 
un pilsonisko sabiedrību palīdzēt cīnīties par to, lai netiktu izstumti un diskriminēti 
cilvēki, kuri cieš no HIV/AIDS; 

7. prasa Komisijai izpētīt iespējas un praktiskus paņēmienus un izmantot klīnisko pētījumu 
rezultātus, lai cīnītos pret HIV/AIDS Rietumbalkānu un Vidusāzijas partnervalstīs, 
piemērojot ārējās palīdzības procedūras un ievērojot rīcības pilnvaras, kā noteikts 
stratēģiskajos dokumentos ar attiecīgajām valstīm un indikatīvajās programmās;

8. aicina Komisiju turpināt uzskatīt pētniecību HIV/AIDS jomā par Septītās 
pamatprogrammas prioritāti;

9. aicina Komisiju sadarbībā ar valstu veselības dienestiem un Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centru stiprināt un attīstīt uzraudzības un agrīnās brīdināšanas sistēmas, kā 
arī vairāk informēt sabiedrību par HIV/AIDS Eiropā un partnervalstīs;

10. vērš dalībvalstu uzmanību uz nepieciešamību paplašināt informācijas kampaņas un 
piešķirt vairāk resursu, lai cīnītos pret HIV/AIDS vīrusu 15-25 gadu vecu Eiropas 
Savienības iedzīvotāju vidū, ņemot vērā UNAIDS 2004. gadā publicēto statistiku, kas 
norāda uz biedējošu saslimšanas gadījumu pieaugumu šajā vecuma grupā;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt un stiprināt mērķtiecīgas kampaņas, kuru mērķis ir sieviešu 
un vispārēja piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības informācijai un 
pakalpojumiem, kā arī zālēm HIV ārstēšanai, lai nepieļautu vīrusa nodošanas risku no 
mātes uz bērnu un  antiretrovīrusu terapiju; uzsver arī, ka seksuālā un reproduktīvā 
veselība un tiesības ir jāgarantē kā stratēģiska prioritāte, lai panāktu dzimumu vienlīdzību 
un sieviešu vienlīdzību;

12. aicina dalībvalstis līdz ar privātā sektora līdzdalību ieguldīt pieejamu, lietotājam 
draudzīgu terapeitisko un diagnostikas līdzekļu izstrādē, lai paplašinātu ārstēšanas 
pieejamību;

13. aicina dalībvalstis un veselības dienestus veikt pasākumus saistībā ar higiēnu un 
informāciju, ko sniedz veselības aprūpes darbinieki, no kuriem lielākā daļa ir sievietes, lai 
nepieļautu HIV/AIDS vīrusa nodošanu ķirurģiskās operācijās asins pārliešanas laikā un 
pacientu aprūpē;

14. uzsver, ka ir jāpastiprina sinerģija starp HIV/AIDS profilaksi un seksuālo tiesību un 
veselības veicināšanas programmām;

15. aicina Komisiju ar jauno ārējā finansējuma instrumentu shēmu sniegt pienācīgu 
finansējumu, lai īstenotu tās seksuālo un reproduktīvo tiesību politiku kopumā un īpaši 
attiecībā uz HIV/AIDS apkarošanu;

16. aicina dalībvalstis un Komisiju pielāgot profilakses un ārstniecības programmas to 
cilvēku vajadzībām, kuri saskaras ar HIV/AIDS, un it īpaši to cilvēku vajadzībām, kuru 

  
1  P6_TA(2006)0038.
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valodas, kultūras un uzturēšanās statuss var radīt grūtības, lai piekļūtu veselības 
pakalpojumiem;

17. aicina dalībvalstis veicināt plašāku plašaziņas līdzekļu un vispiemērotāko izplatīšanas 
kanālu izmantošanu, lai vairāk informētu iedzīvotājus, it īpaši pusaudžus un jauniešus par 
HIV infekciju, tās pārnēsāšanas veidiem, HIV pārbaudēm un tādu rīcību, kura veicina 
profilaksi;

18. aicina Komisiju apsvērt iespēju ietvert Eiropas jauniešu portālā sadaļu, kura būtu veltīta 
cīņai pret AIDS un kurā tostarp būtu dati par informācijas iespējām, norādījumiem un 
aprūpi, kas attiecībā uz HIV/AIDS pieejama dalībvalstīs;

19. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis, ņemot vērā augsto sieviešu īpatsvaru ar 
HIV/AIDS inficēto vidū, turpināt ieguldīt mikrobicīdu izstrādē, lai sekmētu sieviešu 
pašaizsardzību pret HIV/AIDS;

20. mudina dalībvalstis visciešākajā sadarbībā ar skolām, citiem izglītības resursiem, 
sociālajiem dienestiem, kā arī dienestiem, kas cīnās pret jauniešu likumpārkāpumiem, 
nodrošināt, lai visiem būtu plaši pieejama izglītība, norādījumi par personības izaugsmes 
priekšnosacījumiem, tostarp spēju dzīvot sabiedrībā un ētikas principiem, pamatprasmju 
apguve, dzimumaudzināšana, tostarp attiecībā uz atbildību un cieņu pret partneri un 
pasākumiem, lai veicinātu paaugstinātu drošību skolās visiem bērniem, paaugstinātu 
aizsardzību pret vardarbību, izmantošanu, izvarošanu, nevēlamu grūtniecību un seksuāli 
transmisīvām slimībām, tostarp HIV;

21. aicina dalībvalstis ar politikas virzieniem un programmām veicināt to cilvēku sociālo 
integrāciju un iekļūšanu darba tirgū, kuri cieš no HIV/AIDS;

22. aicina Komisiju cieši ievērot apņemšanos palielināt finansējumu HIV/AIDS pētniecībai 
un nodrošināt, lai tajā ievērotu dzimumu vienlīdzību un iekļautu tādus jautājumus kā 
vaginālā un rektālā fizioloģija un ekoloģija, kā arī pārnēsājamo vīrusu bioloģiskās un 
fizioloģiskās īpašības;

23. aicina dalībvalstis veicināt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu līdzdalību cīņā pret AIDS; 
prasa tām pārskatīt ar AIDS saistītu valsts koordinējošu iestāžu struktūru, lai nodrošinātu 
sieviešu un vīriešu dzimumjautājumu speciālistu pietiekamu pārstāvību;

24. atzinīgi vērtē to, ka Madridē no 2007. gada 24.–27. oktobrim notiks XI Eiropas 
konference par AIDS, un īpaši pauž cerību, ka šā pasākuma laikā jaunie pētnieki tiks 
aicināti iesniegt savus projektus attiecībā uz šo slimību;

25. aicina dalībvalstis sniegt pilnīgu atbalstu sievietēm un vīriešiem, kuri ir atbildīgi par 
AIDS slimnieku ikdienas aprūpi un/vai rūpējas par viņu bērniem un bāreņiem; viņiem 
jānodrošina mājas aprūpes apmācība un viņi jāinformē par HIV/AIDS profilaksi un 
kvalitatīvas ārstēšanas un aprūpes ieguvumiem tiem cilvēkiem, kuri slimo ar AIDS;

26. aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt, lai visiem inficētajiem cilvēkiem un it īpaši 
grūtniecēm būtu pieejamas attīstības atbalsta programmas un zāles HIV ārstēšanai, lai 
samazinātu slimības nodošanas gadījumu skaitu attiecībā uz vēl nedzimušiem bērniem;

27. aicina dalībvalstis, ja iespējams, pirmsdzemdību aprūpes centros izveidot VCT punktus 
kā sākumu profilaktiskiem pasākumiem, lai samazinātu HIV/AIDS un STS ietekmi uz 
grūtniecību gan saistībā ar infekciju primāro profilaksi, gan grūtnieču un viņu bērnu 
aprūpi; pakalpojumos arī jāparedz droša aborta veikšana un konsultācijas, lai sievietes 
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pirms lēmuma pieņemšanas nodrošinātu ar informāciju;
28. aicina dalībvalstis un privātā sektora līderus izstrādāt, īstenot un īpaši pastiprināt politiku, 

kas aizliedz diskrimināciju pret strādājošajiem, kuri ir inficēti ar HIV, vai strādājošajiem, 
kuru ģimenes locekļi ir inficēti ar HIV, kā arī nodrošināt strādājošajiem informācijas 
kampaņas par HIV/AIDS.
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