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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat bijna de helft van de volwassenen met HIV en AIDS vandaag de dag 
vrouwen zijn; overwegende dat het aantal met HIV besmette vrouwen en meisjes volgens 
UNAIDS de afgelopen twee jaar in elke regio wereldwijd is toegenomen, met aantallen 
die voornamelijk snel toenemen in Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika; overwegende 
dat volgens de WHO vrouwen bij heteroseksuele contacten waarschijnlijk gevoeliger voor 
besmetting met HIV zijn dan mannen ten gevolge van biologische factoren,

B. overwegende dat het patroon van de epidemie in verschillende landen verandert, waarbij 
gevallen van seksueel overgedragen HIV een steeds groter deel van de nieuwe diagnoses 
uitmaken; overwegende dat steeds meer vrouwen in hun privé-leven onwetend met HIV 
besmet worden en aldus dragers van het virus worden dat vervolgens aan hun kinderen 
kan worden doorgegeven, 

C. overwegende dat doeltreffende antwoorden op AIDS die factoren moeten aanpakken 
waardoor vrouwen nog steeds met risico’s worden geconfronteerd en kwetsbaarder 
worden, zoals geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel, armoede en genderdiscriminatie, 
seksuele promiscuïteit en niet-naleving van morele beginselen,

1. doet, in het licht van het feit dat er in 2005 in de wereld bijna vijf miljoen nieuwe gevallen 
van HIV-besmetting waren en in hetzelfde jaar drie miljoen mensen stierven ten gevolge 
van met AIDS verband houdende ziekten van wie meer dan een half miljoen (570 000) 
kinderen1, een beroep op de instellingen, regeringen en andere instanties om een 
gezamenlijke inspanning te doen om ervoor te zorgen dat niet alleen kinderen, tieners en 
jongeren worden opgenomen in de strategieën ter bestrijding van HIV/AIDS, maar dat zij 
het belangrijkste onderdeel van deze strategieën worden;

2. juicht het voornemen van de Commissie toe om het maatschappelijk middenveld actief te 
betrekken bij de uitwerking, tenuitvoerlegging en controle van het beleid; is van oordeel 
dat een belangrijke factor ten aanzien van het praktische werk ter bestrijding van 
HIV/AIDS en de geloofwaardigheid van dat werk op nationaal en Europees niveau bestaat 
in de betrokkenheid van degenen die HIV-seropositief zijn en hun organisaties;

3. constateert dat het gebruik van condooms het risico van de verspreiding van besmetting 
met HIV via seksuele contacten vermindert, maar dat uit diverse onderzoeken is gebleken 
dat klanten in de sekshandel liever seks zonder condoom kopen; onderstreept derhalve dat 
elke vorm van prostitutie een hoger besmettingsrisico met zich meebrengt; is van oordeel 
dat de legalisering van prostitutie leidt tot een algehele toename van de legale en illegale 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence," Issue Brief no. 3, juni 2005.
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Een gezamenlijk rapport van UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 
2004: 45.
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sekshandel waaruit een groter besmettingsrisico voortvloeit; is van mening dat de 
legalisering van prostitutie evenmin leidt tot veiliger seks, aangezien het in de praktijk 
zeer moeilijk is gebleken om het gebruik van condooms te controleren, zelfs in legale 
bordelen; wijst er bovendien op dat met voorgeschreven medische controles alleen 
degenen bereikt worden die seks verkopen en niet de klanten;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie om, in het licht van het feit dat vrouwen die besmet 
zijn met HIV vaak zijn blootgesteld aan geweldpleging door een mannelijke partner en dat 
vrouwen een groter risico op HIV-besmetting lopen, de maatregelen te treffen tegen 
geweld die zijn voorgesteld in zijn resolutie van 2 februari 2006 over de huidige situatie 
ten aanzien van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige 
acties1;

5. verzoekt de Commissie en lidstaten erop toe te zien dat er per gender en leeftijd geschikte 
surveillancegegevens worden verzameld teneinde zo vernieuwender en beter gerichte 
antidrugscampagnes en volksgezondheidsprogramma’s te ontwikkelen met het oog op de 
preventie en controle van de HIV-epidemie in de EU en de naburige landen;

6. doet een beroep op de Commissie, de lidstaten en de betrokken partijen, met inbegrip van 
niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties, om te helpen de stigmatisering en 
discriminatie van HIV-/AIDS-patiënten in Europa te bestrijden;

7. verzoekt de Commissie om de mogelijkheden en praktische maatregelen te bekijken en de 
resultaten van klinische onderzoeken te gebruiken voor de bestrijding van HIV/AIDS in 
de partnerlanden, de westelijke Balkan en Centraal-Azië volgens de procedures voor 
externe hulp en in naleving van de richtsnoeren voor actie die zijn overeengekomen in de 
strategiedocumenten met de betrokken landen en in de indicatieve programma's;

8. doet een beroep op de Commissie om in het zevende kaderprogramma onderzoek naar 
HIV/AIDS als een prioriteit te blijven beschouwen;

9. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de nationale diensten voor 
volksgezondheid en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding systemen 
voor toezicht, vroegtijdige waarschuwing en bewustmaking in verband met HIV/AIDS in 
Europa en de partnerlanden te versterken en te ontwikkelen;

10. vestigt de aandacht van de lidstaten op de noodzaak om de voorlichtingscampagnes te 
intensiveren en meer middelen uit te trekken voor de bestrijding van HIV/AIDS onder 
vijftien- tot vijfentwintigjarigen in de Europese Unie, aangezien de in 2004 door UNAIDS 
gepubliceerde statistieken wijzen op een verontrustende toename van het voorkomen van 
de ziekte in deze leeftijdsgroep;

11. roept de lidstaten op om te zorgen voor op vrouwen gerichte campagnes en de algemene 
toegang tot gezondheidsinformatie en –diensten betreffende seksualiteit en voortplanting, 
tot HIV-geneesmiddelen ter preventie van het risico van de overdracht van moeder op 
kind, alsmede tot antiretrovirale therapieën en deze uit te breiden; onderstreept tevens dat 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten moeten worden gewaarborgd als een 
strategische prioriteit voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen;

12. verzoekt de lidstaten om, met medewerking van de particuliere sector, in de ontwikkeling 
van betaalbare, gebruikersvriendelijke therapeutische en diagnostische faciliteiten te 
investeren ten einde de toegang tot behandeling te vergroten;

13. verzoekt de lidstaten en de gezondheidsdiensten maatregelen te treffen inzake hygiëne en 
voorlichting van medisch personeel waarvan de meerderheid vrouwen zijn, teneinde de 
overdracht van het HIV-/AIDS-virus bij bloedtransfusies, tijdens operaties en in de 
verpleging te voorkomen;

14. benadrukt de nood aan het versterken van de synergieën tussen HIV-/AIDS-preventie en 
programma's ter bevordering van seksuele rechten en gezondheid;

15. roept de Commissie op om, in het kader van de nieuwe externe financieringsinstrumenten, 
voldoende fondsen te voorzien om haar beleid inzake seksuele en reproductieve rechten in 
het algemeen en HIV-/AIDS-bestrijding in het bijzonder, te kunnen uitvoeren;

16. roept de lidstaten en de Commissie op preventie- en behandelprogramma's aan te passen 
aan alle mensen die geconfronteerd worden met HIV/AIDS, voornamelijk aan diegenen 
wier taal, cultuur en verblijfsstatus hun toegang tot gezondheidsdiensten zouden kunnen 
bemoeilijken;

17. doet een beroep op de lidstaten om een groter gebruik van de media en de meest geschikte 
distributiekanalen te bevorderen om de voorlichting van de bevolking, met name van 
tieners en jongeren, over HIV-besmetting, de wijze waarop HIV wordt doorgegeven, het 
testen op HIV en het soort gedrag dat bij de preventie helpt, te intensiveren;

18. verzoekt de Commissie om de mogelijkheid te overwegen op het Europese jeugdportaal 
een onderdeel op te nemen dat aan de strijd tegen AIDS is gewijd, met inbegrip van 
gegevens over de middelen die in de lidstaten voor voorlichting, begeleiding en zorg 
inzake HIV/AIDS ter beschikking staan;

19. doet een beroep op de Europese Unie en de lidstaten om, in het licht van de feminisering 
van HIV/AIDS, door te gaan met het investeren in de ontwikkeling van microbiciden om 
vrouwen in staat te stellen zichzelf tegen HIV/AIDS te beschermen;

20. roept de lidstaten op om algemene toegang tot het onderwijs te garanderen, onderricht in 
de voorwaarden voor persoonlijke groei aan te bieden, met inbegrip van het vermogen om 
met anderen in een maatschappij te leven en morele beginselen te eerbiedigen,
levensvaardigheden en seksuele voorlichting aan te bieden, met inbegrip van 
verantwoordelijkheid en respect voor de partner, en actie te ondernemen voor meer 
veiligheid op school voor alle kinderen ten einde de bescherming tegen geweld, misbruik, 
verkrachting, de gevaren van seksuele promiscuïteit, ongewenste zwangerschap en 
seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV, te vergroten in zo nauw mogelijke 
samenwerking met scholen, andere onderwijsmiddelen, sociale diensten en diensten voor 
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de strijd tegen jeugdcriminaliteit;

21. verzoekt de lidstaten om middels beleid en programma's de bevordering van de sociale 
integratie en de toegang tot de arbeidsmarkt van HIV-/AIDS-patiënten te stimuleren;

22. doet een beroep op de Commissie om haar toezegging na te komen om de middelen voor 
onderzoek naar HIV/AIDS te verhogen en ervoor te zorgen dat onderzoek naar  
HIV/AIDS een evenwicht tussen vrouwen en mannen te zien geeft en aspecten omvat, 
zoals de fysiologie en ecologie van de vagina en het rectum, alsmede de biologische en 
fysiologische aspecten van de overdracht van virussen;

23. roept de lidstaten op de genderevenwichtige betrokkenheid van zowel vrouwen als 
mannen bij het formuleren van een antwoord op AIDS te bevorderen; dringt er bij hen op 
aan de nationale coördinerende instanties opnieuw te bekijken en een betekenisvolle 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen met gender-knowhow te kunnen garanderen;

24. is te spreken over het feit dat van 24 t/m 27 oktober 2007 in Madrid de elfde Europese 
AIDS-conferentie zal plaatsvinden en hoopt dat gedurende deze conferentie met name op 
jonge onderzoekers een beroep zal worden gedaan om onderzoeksprojecten naar deze 
ziekte te presenteren;

25. doet een beroep op de lidstaten om volledige steun te geven aan vrouwen en mannen die 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg van mensen die met AIDS leven en/of 
zorgen voor hun kinderen en wezen; wijst erop dat zij een opleiding in thuiszorg moeten 
krijgen en dat zij beter bewust moeten worden gemaakt van de preventie van HIV/AIDS 
en de voordelen van goede behandeling en zorg voor mensen die met AIDS leven;

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij programma's voor ontwikkelingshulp de 
toegang tot HIV-geneesmiddelen mogelijk te maken voor alle getroffenen, echter vooral 
voor zwangere vrouwen, om de overdracht van de ziekte op ongeboren kinderen te 
beperken;

27. doet een beroep op de lidstaten om plaatsen voor vrijwillige counseling en tests in te 
richten, mogelijk in centra voor prenatale zorg als startpunt voor alle inspanningen om de 
gevolgen van HIV/AIDS en SOA voor de zwangerschap te beperken, zowel ten aanzien 
van de primaire preventie van de besmetting als de zorg voor zwangere vrouwen en hun 
kinderen; is van oordeel dat veilige abortus en counseling om te zorgen voor een gedegen 
besluitvorming en instemming van de vrouw deel moeten uitmaken van de diensten;

28. doet een beroep op de lidstaten en de leidinggevers in de particuliere sector om beleid te 
ontwikkelen, uit te voeren en strikt op te leggen inzake een verbod op discriminatie jegens 
werknemers met HIV of degenen die familieleden met HIV hebben, en om 
bewustmakingscampagnes inzake HIV/AIDS ten behoeve van hun werknemers te voeren.
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