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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

A. Inemot hälften av alla vuxna som lever med hiv/aids är kvinnor. Enligt FN:s aidsprogram 
har antalet hiv-infekterade kvinnor och flickor under de senaste två åren ökat i alla delar 
av världen, varvid ökningstakten varit särskilt hög i Östeuropa, Asien och Latinamerika. 
Enligt WHO löper kvinnor av biologiska skäl troligen större risk än män att smittas av hiv 
vid heterosexuella kontakter.

B. Mönstren för epidemierna håller i ett flertal länder på att förändras, så att fallen med 
sexuellt överförd hiv utgör en allt större del av de nya fall som diagnostiseras. Alltfler 
kvinnor drabbas ofrivilligt av hiv i privatlivet på grund av oskyddade heterosexuella 
kontakter och blir bärare av detta virus som de sedan riskerar att föra över till sina barn.

C. För att man effektivt skall kunna åtgärda aids måste man ta itu med sådant som fortsätter 
att innebära en risk för kvinnorna och göra dem mera utsatta, såsom våld mot och handel 
med kvinnor samt fattigdom och könsdiskriminering, sexuell promiskuitet eller att etiska 
principer inte efterlevs.

1. Under år 2005 konstaterades omkring fem miljoner nya fall av hivsmitta i världen och 
tre miljoner människor dog samma år i aidsrelaterade sjukdomar, varav fler än en 
halv miljon (570 000) var barn1. Med tanke på detta uppmanar parlamentet institutioner, 
regeringar och andra organ att förena sina ansträngningar och se till att barn och 
ungdomar inte bara omfattas av strategierna för att bekämpa hiv/aids, utan att de också 
står i centrum för strategierna.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att aktivt engagera det civila 
samhället i utarbetandet, genomförandet och övervakningen av strategierna. En viktig del i 
förverkligandet av och trovärdigheten i arbetet mot hiv/aids, på nationell och europeisk 
nivå, är att särskilt involvera hiv-positiva och deras organisationer.

3. Europaparlamentet konstaterar att kondomanvändning minskar risken för smittspridning 
av hiv vid sexuella kontakter, men även att ett flertal studier visar att kunder inom 
sexhandeln föredrar att köpa sex utan kondom, vilket gör att all prostitution innebär en 
ökad smittorisk. Parlamentet anser att legalisering av prostitution leder till en generell 
ökning av både den legala och den illegala sexhandeln, vilket får till följd att även 
smittorisken ökar. Parlamentet anser inte heller att legalisering av prostitution leder till 
säkrare sex eftersom det i praktiken har visat sig mycket svårt at kontrollera 
kondomanvändningen även i legala bordeller och de reglerade hälsokontrollerna omfattar 
dessutom enbart dem som säljer sex, inte kunderna.

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) ”Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence, Issue Brief No.3 June 2005 ”Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis” A Joint Report by 
UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45.
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4. Eftersom kvinnor smittade med hiv ofta har utsatts för våld av en manlig partner och 
kvinnor löper större risk att smittas av hiv uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna 
och kommissionen att vidta de åtgärder mot våld mot kvinnor som framgår av 
parlamentets resolution av den 2 februari 2006 om dagens situation när det gäller 
bekämpning av våld mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder1.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det samlas 
in lämpliga och aktuella övervakningsdata, uppdelade efter kön och ålder, för att stödja 
och utveckla mera innovativa och bättre målinriktade kampanjer mot droger och 
hälsokampanjer för att vi skall kunna förebygga hiv och få bukt med aidsepidemin i EU
och i angränsande länder.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och alla berörda parter, 
bland annat icke-statliga organisationer och det civila samhället, att verka för att bekämpa 
stigmatiseringen och fördomarna mot hiv/aidssmittade i Europa.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska möjligheter och praktiska 
instrument och att utnyttja resultaten från klinisk forskning för att bekämpa hiv/aids i 
partnerländerna, på västra Balkan och i Centralasien, samtidigt som man följer 
förfarandena för yttre bistånd och de befogenheter som fastställts i respektive 
landstrategidokument och vägledande program.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen betrakta 
hiv/aids-forskningen som en prioritering i det sjunde ramprogrammet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med nationella 
hälsovårdsmyndigheter och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar främja och utveckla system för övervakning, tidig varning och 
medvetandegörande av allmänheten om hiv/aids i Europa och i partnerländerna.

10. Europaparlamentet uppmärksammar medlemsstaterna på att det behövs fler 
informationskampanjer och större resurser för att bekämpa hiv/aids bland ungdomar 
mellan 15 och 25 år inom EU, eftersom statistik från FN:s aidsprogram från 2004 visar på 
en oroväckande ökning av sjukdomen i denna åldersgrupp.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla och bygga ut riktade 
kampanjer för kvinnor och allmän tillgång till information om och tjänster i anslutning till 
sexuell och reproduktiv hälsa, hivmediciner för att förebygga risken för smittospridning 
från mödrar till barn och antiretrovirusterapi. Parlamentet understryker även att sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter måste garanteras som en strategisk prioritering för 
att jämställdheten skall kunna förverkligas och kvinnor få ökat medinflytande.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med den privata sektorn 
investera i utvecklingen av ekonomiskt överkomliga och användarvänliga 
behandlings- och diagnosinstrument för att bredda tillgången till behandling.

  
1 P6_TA(2006)0038.
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13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och hälsovårdsmyndigheterna att vidta 
hygien- och informationsåtgärder för hälso- och sjukvårdspersonal, som till stor del består 
av kvinnor, för att förhindra att hiv/aidsviruset överförs vid blodtransfusioner i samband 
med kirurgiska ingrepp och vid vård av patienter.

14. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att öka samverkansvinsterna mellan 
arbetet med att förebygga hiv/aids och program för att främja sexuella rättigheter och 
sexuell hälsa.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för de nya externa 
finansieringsinstrumenten avsätta tillräckligt med medel för att genomföra sin politik med 
avseende på sexuella och reproduktiva rättigheter i allmänhet och hiv/aidsbekämpning i 
synnerhet.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att anpassa 
förebyggande program och behandlingsprogram till alla dem som kommer i kontakt med 
hiv/aids, framför allt dem vars språk, kultur och uppehållsvillkor kan göra det svårt för 
dem att få tillgång till sjukvård.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja ökad användning av media och 
de mest lämpliga distributionskanalerna för att ge mer information till befolkningen och i 
synnerhet ungdomar om hivsmitta, hur hiv överförs, hivtestning och förebyggande 
beteenden.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska möjligheten att infoga ett avsnitt 
om aidsbekämpning i den Europeiska ungdomsportalen, med bland annat uppgifter om 
vilka möjligheter till information, rådgivning och vård det finns inom EU i fråga om 
hiv/aids.

19. Med tanke på att hiv/aids drabbar allt fler kvinnor uppmanar Europaparlamentet unionen
och medlemsstaterna att fortsätta investera i utvecklingen av mikrobiocider så att kvinnor 
kan skydda sig mot hiv/aids.

20. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att garantera att alla får 
utbildning och tillhandahålls undervisning i hur man når personlig utveckling och hur man 
lever tillsammans i ett samhälle och i etiska principer, livsfärdigheter och 
sexualupplysning, inklusive ansvar och respekt för ens partner, samt åtgärder för att i 
skolorna öka säkerheten för alla barn, öka skyddet mot våld, övergrepp, våldtäkt, riskerna 
med sexuell promiskuitet, oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar, 
bland dem hiv, i så nära samarbete som möjligt med skolor och övriga läroanstalter, 
socialtjänsten och instanser som arbetar med att bekämpa ungdomsbrottslighet.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av politiska insatser och 
olika program främja social integration och arbetsmarknadsintegration av personer som är 
drabbade av hiv/aids.
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22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla fast vid sitt åtagande att öka 
resurserna för hiv/aidsforskningen och att se till att hiv/aidsforskningen är jämnt 
könsfördelad och omfattar aspekter som vaginal och rektal fysiologi och ekologi samt hur 
viruset smittar biologiskt och fysiologiskt.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja ett könsbalanserat deltagande av 
både kvinnor och män i kampen mot aids, samt uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
se över de nationella organen för samordning av åtgärderna mot aids och se till att 
personer med kunskaper om jämställdhetsfrågor, både kvinnor och män, finns företrädda 
där på ett meningsfullt sätt.

24. Europaparlamentet ser positivt på att den 11:e europeiska aidskonferensen kommer att 
hållas i Madrid den 24–27 oktober 2007 och hoppas särskilt på att unga forskare kommer 
att bjudas in för att presentera forskningsprojekt om sjukdomen.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut stödja kvinnor och män som 
ansvarar för den dagliga vården av personer som lever med aids och som tar hand om 
deras barn och föräldralösa. De bör få utbildning i hemsjukvård och information om hur 
man skyddar sig mot hiv/aids och på vilket sätt god behandling och vård är bra för 
personer som lever med aids.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samband med 
program för utvecklingsbistånd ge alla drabbade tillgång till hivmediciner, i synnerhet 
gravida kvinnor, för att förhindra att sjukdomen överförs till ofödda barn.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta frivillig rådgivning och testning 
t.ex. vid mödravårdscentraler som utgångspunkt för insatserna att minska effekterna av 
hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar under graviditeten, både när det gäller primär 
prevention av smittan och vård av den gravida kvinnan och hennes barn. Tillgång till 
säkra aborter och rådgivning för att säkerställa ett väl grundat beslut och kvinnans 
samtycke bör utgöra en del av tjänsterna.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och företagsledare i den privata sektorn att 
utarbeta, tillämpa och med kraft se till att man följer de riktlinjer som förbjuder 
diskriminering av hivsmittade arbetstagare eller arbetstagare som har hivsmittade 
familjemedlemmar samt se till att de anställda får upplysning om hiv/aids.
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