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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. Billi kważi nofs l-adulti li qed jgħixu bl-HIV u l-AIDS illum huma nisa; billi, skond il-
UNAIDS, matul l-aħħar sentejn, in-numru ta’ nisa u bniet infettati bl-HIV żdied f’kull 
reġjun tad-dinja, bir-rati jiżdiedu partikolarment malajr fl-Ewropa tal-Lvant, fl-Asja, u fl-
Amerika Latina, billi, skond il-WHO, in-nisa huma probabilment iktar suxxettibbli mill-
irġiel għal infezzjoni mill-HIV fi kwalunkwe inkontru eterosesswali, minħabba fatturi 
bijoloġiċi,

B. Billi t-tendenzi ta’ l-epidemiji qed jinbidlu f’diversi pajjiżi b’każijiet ta’ HIV trażmessi 
sesswalment jiffurmaw parti tikber minn dijanjosijiet ġodda; billi numru jikber ta’ nisa 
qed ikunu infettati bla ma jintebħu bil-vajrus ta’ l-HIV fil-ħajja privata tagħhom permezz 
ta’ kuntatt eterosesswali mhux sikur u jibdew iġorru l-vajrus li mbagħad jistgħu 
jittrażmettuh lit-tfal tagħhom,

C. Billi reazzjonijiet effettivi għall-AIDS iridu jindirizzaw il-fatturi li qed ikomplu jqiegħdu 
lin-nisa f’riskju u li jżidu l-vulnerabilità tagħhom, bħall-vjolenza kontra u t-traffikar tan-
nisa, il-faqar u d-diskriminazzjoni sesswali, il-promiskwità sesswali jew nuqqas ta’ 
osservanza ta’ prinċipji etiċi,

1. Meta wieħed jikkunsidra l-fatt li kien hemm kważi ħames miljun każ ġdid ta’ infezzjoni 
ta’ l-HIV madwar id-dinja fl-2005 u fl-istess sena tliet miljun persuna mietu minn mard 
marbut ma’ l-AIDS, li iktar minn nofs miljun (570 000) minnhom kienu tfal1, jistieden lil 
istituzzjonijiet, gvernijiet u entitajiet oħrajn biex jagħmlu sforz flimkien biex jiżguraw 
mhux biss li tfal, adolexxenti u żgħażagħ ikunu inklużi fl-istrateġiji għall-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS, iżda li huma jkunu l-element l-iktar importanti f’dawn l-istrateġiji;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjoni l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tinvolvi b’mod attiv lis-soċjetà 
ċivili fl-iżvilupp, fl-implimentazzjoni u fil-monitoraġġ tal-politika; jikkunsidra li fattur 
importanti rigward il-ħidma fil-prattika fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS u l-kredibilità ta’
dik il-ħidma, fil-livell nazzjonali u Ewropew, huwa l-involviment speċifiku ta’ dawk li 
huma HIV-positive u l-organizzazzjonijiet tagħhom;

3. Jinnota li l-użu ta’ kondoms inaqqas ir-riskju li tinxtered il-marda tal-HIV permezz ta’ 
relazzjonijiet sesswali iżda li diversi studji juru li l-klijenti fil-kummerċ tas-sess 
jippreferu jixtru s-servizzi sesswali mingħajr kondoms; jenfasizza, għalhekk, li l-
prostituzzjoni kollha tinvolvi riskju ogħla ta’ infezzjoni; jikkunsidra li l-legalizzazzjoni 
tal-prostituzzjoni tirriżulta f’żieda ġenerali fil-kummerċ tas-sess kemm legali u kemm 
illegali, li jwassal għal riskju ogħla ta’ infezzjoni; jikkundisra li l-legalizzazzjoni tal-
prostituzzjoni ma tirriżultax f’sess iktar sikur lanqas, minħabba li ntwera li huwa diffiċli 
ħafna fil-prattika biex l-użu tal-kondoms ikun ikkontrollat anki fid-djar tal-prostituzzjoni; 
jirrimarka, iktar u iktar, li kontrolli tas-saħħa regolati jkopru biss dawk li jbigħu s-sess, 
mhux il-klijenti;

  
1 amfAR (Il-Fondazzjoni għar-Riċerka dwar l-AIDS) "Gender-Based Violence and HIV among Women: 
Assessing the Evidence," Issue Brief Nru 3 Ġunju 2005
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Rapport Konġunt mill-UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45
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4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, minħabba l-fatt li n-nisa infettati bl-HIV 
ħafna drabi kienu ssuġġettati għal vjolenza minn sieħeb maskili u li n-nisa għandhom 
iktar riskju ta’ infezzjoni mill-HIV, biex jieħdu l-miżuri biex tkun miġġielda l-vjolenza li 
huma stipulati fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-
ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u kwalunkwe azzjoni fil-futur1;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li tinġabar dejta xierqa u fil-
ħin ta’ sorveljanza maqsuma skond is-sess u l-età biex ikunu appoġġjati u żviluppati 
kampanji kontra d-drogi u kampanji għall-promozzjoni tas-saħħa iktar innovattivi u 
mmirati aħjar għall-prevenzjoni u l-kontroll ta’ l-epidemija ta’ l-HIV fl-UE u fil-pajjiżi 
tal-madwar;

6. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet kollha involuti, inklużi l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u s-soċjetà ċivili, biex jgħinu fil-ġlieda kontra t-
tkasbir tal-ġieħ ta’ dawk li jsofru mill-HIV/AIDS fl-Ewropa u d-diskriminazzjoni 
kontrihom;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tesplora l-possibilitajiet u l-mezzi prattiċi u biex tuża r-
riżultati tar-riċerka klinika biex tkun miġġielda l-HIV/AIDS fil-pajjiżi sħab, fil-Punent 
tal-Balkani u fl-Asja Ċentrali, skond il-proċeduri għal għajnuna esterna u f’konformità 
mad-direttivi għal azzjoni kif miftiehma fid-dokumenti ta’ strateġija mall-pajjiżi rilevanti 
u fil-programmi indikattivi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibqa’ tqis ir-riċerka dwar l-HIV/AIDS bħala prijorità 
fis-seba’ programm ta’ qafas;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, f’koperazzjoni mas-servizzi nazzjonali tas-saħħa u ċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, biex issaħħaħ u tiżviluppa sistemi għal 
monitoraġġ, twissija bikrija u iktar għarfien pubbliku rigward il-marda ta’ l-HIV/AIDS fl-
Ewropa u fil-pajjiżi sħab;

10. Jiġbed l-attenzjoni ta’ l-Istati Membri għall-ħtieġa li jiżdiedu l-kampanji ta’ 
informazzjoni u li jkunu allokati iktar riżorsi fil-ġlieda kontra l-vajrus ta’ l-HIV/AIDS 
fost dawk bejn 15 u 25 sena fl-Unjoni Ewropea, minħabba li l-istatistiċi ppubblikati mill-
UNAIDS fl-2004 jindikaw żieda allarmanti fl-inċidenza tal-marda f’dan il-grupp ta’ età;

11. Jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu u jsaħħu kampanji speċifiċi mmirati għan-nisa 
u aċċess universali għal informazzjoni u servizzi dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva, 
għal mediċina ta’ l-HIV biex ikun evitat ir-riskju ta’ trażmissjoni mill-omm għat-tarbija u 
għal terapija antiretrovirali; jisħaq ukoll li s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi 
jridu jkunu ggarantiti bħala prijorità strateġika biex jinkisbu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-awtonomija tan-nisa;

12. Jistieden lill-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tas-settur privat, biex jinvestu fl-iżvilupp 
ta’ faċilitajiet terapewtiċi u dijanjostiċi li wieħed ikun jiflaħ iħallas għalihom u li jkunu 
faċli biex jintużaw sabiex ikun hemm aċċess iktar wiesa’ għat-trattament;

13. Jistieden lill-Istati Membri u lis-servizzi tas-saħħa biex jieħdu miżuri relatati ma’ l-iġjene 
u l-informazzjoni ta’ l-impjegati fil-qasam tal-kura tas-saħħa, li l-maġġoranza tagħhom 
huma nisa, sabiex ma jkunx hemm trażmissjoni tal-vajrus ta’ l-HIV/AIDS matul it-
trażfużjonijiet tad-demm waqt intervent kirurġiku u waqt li l-pazjenti jkunu qed jiġu 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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kkurati;
14. Jenfasizza l-bżonn li jissaħħu s-sinerġiji bejn il-prevenzjoni ta’ l-HIV/AIDS u l-

programmi biex jippromwovu d-drittijiet sesswali u s-saħħa;
15. Jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas ta’ l-istrumenti l-ġodda ta’ finanzjament estern, biex 

tipprovdi finanzjament adegwat biex timplimenta l-politika tagħha dwar id-drittijiet 
sesswali u riproduttivi b’mod ġenerali u dwar il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS b’mod 
partikolari;

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jadattaw programmi ta’ prevenzjoni u 
trattament għall-ħtiġijiet tan-nies kollha ffaċċjati bl-HIV/AIDS, partikolarment dawk li l-
lingwa, il-kultura u l-istejtus residenzjali tagħhom jistgħu jagħmulha iktar diffiċli 
għalihom li jkollhom aċċess għal servizzi tas-saħħa;

17. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu użu ikbar tal-midja u l-mezzi ta’ 
distribuzzjoni l-iktar adattati sabiex iżidu l-informazzjoni għall-popolazzjoni, speċjalment 
l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, dwar l-infezzjoni ta’ l-HIV, il-modi li bihom tiġi trażmessa, 
l-ittestjar għall-HIV u t-tip ta’ aġir li jippromwovi l-prevenzjoni;

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-possibiltà li tinkludi fil-Portal taż-Żgħażagħ 
Ewropej sezzjoni ddedikata għall-ġlieda kontra l-AIDS, inkluża dejta dwar ir-riżorsi ta’ 
informazzjoni, gwida u kura rigward l-HIV/AIDS disponibbli fl-Istati Membri;

19. Jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri, meta wieħed jikkunsidra l-
femminizzazzjoni ta’ l-HIV/AIDS, biex ikomplu jinvestu fl-iżvilupp ta’ mikrobiċidi 
sabiex in-nisa jkunu jistgħu jipproteġu lilhom infushom mill-HIV/AIDS;

20. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw aċċess universali għall-edukazzjoni u l-
provediment ta’ istruzzjoni fil-prekundizzjonijiet għall-iżvilupp personali, inkluża abilità 
ta’ għajxien flimkien f’soċjetà u prinċipji etiċi, il-provediment ta’ ħiliet għall-ħajja u 
edukazzjoni sesswali, inklużi r-responsabiltà u r-rispett li wieħed għandu jkollu għall-
persuna li tkun is-sieħba tiegħu u azzjoni biex tkun promossa iktar sikurezza fl-iskejjel 
għat-tfal kollha, biex tiżdied il-protezzjoni kontra l-vjolenza, l-abbuż, l-istupru, il-periklu 
tal-promiskwità sesswali, tqala mhix intenzjonata u infezzjonijiet trażmessi sesswalment 
inkluża l-HIV, f’għaqda kemm jista’ jkun mill-qrib ma’ skejjel, riżorsi edukattivi oħra, is-
servizzi soċjali u servizzi involuti fil-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni;

21. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu, permezz ta’ politiki u programmi, il-
promozzjoni ta’ l-integrazzjoni soċjali u d-dħul fis-suq tax-xogħol ta’ dawk li jbatu mill-
HIV/AIDS;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm sod fl-impenn tagħha biex iżżid il-finanzjament 
għar-riċerka dwar l-HIV/AIDS u biex tiżgura li r-riċerka dwar l-HIV/AIDS tkun 
ibbilanċjata bejn is-sessi u tkun tinkludi aspetti bħall-ekoloġija u l-fiżjoloġija vaġinali u 
tar-rektum u n-natura bijoloġika u fiżjoloġika tat-trażmissjoni tal-vajrusis;

23. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu l-involviment ibbilanċjat bejn is-sessi 
kemm min-naħa tan-nisa u kemm min-naħa ta’ l-irġiel fil-ġlieda kontra l-AIDS; 
iħeġġiġhom biex jirrevedu l-entitajiet nazzjonali ta’ koordinazzjoni dwar l-AIDS u biex 
jiżguraw li l-kompetenza dwar is-sess tkun irrappreżentata b’mod sinifikanti, kemm min-
naħa tan-nisa u kemm min-naħa ta’ l-irġiel;

24. Jilqa’ b’sodisfazzjoni li Madrid se tospita l-XI-il Konferenza Ewropea dwar l-AIDS mill-
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24 sas-27 ta’ Ottubru 2007, u jispera li matul l-avveniment riċerkaturi żgħażagħ b’mod 
partikolari jintalbu jippreżentaw proġetti ta’ riċerka dwar din il-marda;

25. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu appoġġ sħiħ lin-nisa u lill-irġiel li huma 
responsabbli għall-kura ta’ kuljum ta’ persuni li għandhom l-AIDS, u/jew li jieħdu ħsieb 
tat-tfal u l-orfni tagħhom; huma għandhom jingħataw taħriġ fil-kura fid-djar u jkunu 
megħjuna biex isiru konxji dwar il-prevenzjoni mit-teħid ta’ l-HIV/AIDS u dwar il-
benefiċċji ta’ trattament u kura tajbin għall-persuni bl-AIDS;

26. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jgħinu lill-persuni kollha affettwati, u 
b’mod partikolari lin-nisa tqal, biex ikollhom aċċess, skond programmi ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, għal mediċina ta’ l-HIV sabiex titnaqqas l-inċidenza ta’ trażmissjoni tal-
marda lit-tfal li jkunu għadhom ma twildux;

27. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu siti VCT, possibilment f’ċentri ta’ kura ta’ 
qabel it-twelid bħala l-punt ta’ tluq ta’ l-isforzi kollha biex jitnaqqas l-impatt ta’ l-
HIV/AIDS u l-STIs fuq it-tqala, f’termini ta’ prevenzjoni primarja ta’ l-infezzjoni u ta’ 
kura tal-mara tqila u t-tarbija tagħha; l-aċċess għal abort sikur u għal pariri biex ikunu 
żgurati teħid ta’ deċiżjoni u kunsens infurmati mill-mara, għandu jkun parti mis-servizzi;

28. Jistieden lill-Istati Membri u lit-tmexxija mis-settur privat biex jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jinfurzaw b’mod qawwi politiki li jipprojbixxu diskriminazzjoni kontra 
impjegati bl-HIV fost il-ħaddiema jew kontra dawk li għandhom membri fil-familja bl-
HIV u biex jipprovdu kampanji ta’ għarfien dwar l-HIV/AIDS għall-impjegati tagħhom.
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