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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. arvestades, et ligi pooled täiskasvanud HIVi ja AIDSi patsientidest on praegu naised; 
arvestades, et vastavalt UNAIDSile on viimase kahe aasta jooksul kõikjal maailmas ning 
eriti kiiresti Ida-Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas kasvanud HIVi nakatunud naiste 
ja tüdrukute arv;

2. arvestades, et epideemiamudelid muutuvad mitmetes riikides seoses seksuaalsel teel edasi 
antud HIVi juhtumitega, mis moodustavad järjest suurema osa uutest diagnoosidest; 
arvestades, et suureneb haigusesse nakatunud naiste hulk, kellest paljud on saanud HIVi 
oma meespartneritelt, kes on nakatunud narkootikume süstides1,

3. arvestades, et tõhus reageering AIDSile peab keskenduma teguritele, mis seavad naisi 
jätkuvalt ohtu ja suurendavad nende haavatavust, need on näiteks naistevastane vägivald 
ja naistega kaubitsemine, vaesus ja diskrimineerimine,

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et ELis HIVi epideemia ärahoidmiseks ja 
ohjeldamiseks mõeldud uuenduslikumate ja paremini suunatud 
terviseedenduskampaaniate toetamiseks ja arendamiseks kogutakse asjakohaseid ja 
ajakohaseid soo alusel eraldatud seireandmeid;    

5. kutsub liikmesriike üles võimaldama ja tugevdama üldist juurdepääsu naistele mõeldud 
seksuaalvaldkonna ja reproduktiivsusega seotud terviseteabele ja -teenustele, viiruse emalt 
lapsele edasiandmise ärahoidmist ja retroviirustevastasest ravi ning tagama strateegilise 
prioriteedina soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ja naiste õiguste suurendamisel 
seksuaalse ja reproduktiivse tervise ja sellekohased õigused;

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid üldise juurdepääsu haridusele ja hoolitseksid 
eluks vajalikele oskuste ja seksuaalhariduse eest ning võtaksid meetmeid, et suurendada 
koolides kõigi laste turvalisust ning vägivalla-, kuritarvituse-, vägistamise-, planeerimata 
raseduste ja seksuaalsel teel edasiantavate nakkuste, sealhulgas HIVi vastast kaitset;

7. kutsub liikmesriike üles soodustama naiste juhtpositsiooni seoses AIDSile reageerimisega; 
nõuab tungivalt, et nad vaataksid läbi riiklike AIDSiga seotud koordinatsiooniorganite 
liikmeskonna, et tagada naiste ja sooalase asjatundlikkusega inimeste oluline esindatus.

  
1 Värske teave aidsiepideemia kohta: detsember 2005, UNAIDS/WHO 2005, lk 45.


