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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til, at næsten halvdelen af de voksne, der lever med hiv/aids, er kvinder, at 
antallet af hiv-smittede kvinder og piger ifølge UNAIDS er steget i alle regioner i verden, 
og at de kraftigste stigninger er konstateret i Østeuropa, Asien og Latinamerika,

2. der henviser til, at epidemimønstret er ved at ændre sig i en række lande, hvor seksuelt 
overførte hiv-tilfælde tegner sig for en stadig større andel af de nye tilfælde, der 
diagnosticeres; der endvidere henviser til, at et stigende antal kvinder rammes, og at 
mange af dem har fået hiv fra deres mandlige partnere, der er blevet smittet ved 
indsprøjtning af narkotika1,

3. der henviser til, at indsatsen ved en effektiv aidsbekæmpelse bør rettes mod de faktorer, 
der fortsat indebærer risici for kvinder og gør dem mere sårbare, som f.eks. vold mod og 
handel med kvinder, fattigdom og forskelsbehandling,

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for indsamling af relevante og 
aktuelle kønsopdelte overvågningsdata for at støtte og udvikle mere innovative og 
målrettede helsekampagner med henblik på at forebygge og inddæmme hiv-epidemien i 
EU;

5. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for adgang for alle til oplysning om og faciliteter 
vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed, forebyggelse af mor-barn-smitte og 
antiretroviral terapi og at garantere, at seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed 
forbundne rettigheder udgør en strategisk prioritet i kampen for lighed mellem kønnene og 
øget indflydelse for kvinder;

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sørge for universel adgang til uddannelse, 
undervisning i praktiske færdigheder og seksualoplysning samt til at gøre en indsats for at
fremme sikkerheden i skolerne for alle børn og forbedre beskyttelsen mod vold, misbrug, 
voldtægt, uønskede graviditeter og seksuelt overførbare sygdomme, inklusive hiv;

7. opfordrer medlemsstaterne til at lade kvinderne spille en ledende rolle i aidsbekæmpelsen 
og sørge for, at der blandt medlemmerne af de nationale organer til koordinering af 
aidsbekæmpelsen er et rimeligt antal kvinder og eksperter i kønsspørgsmål. 

  
1 Aids epidemic update: December 2005, UNAIDS/WHO 2005, s. 45.


