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Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että tätä nykyä lähes puolet HIV:n ja aidsin saaneista aikuisista on naisia; toteaa, 
että UNAIDSin mukaan HIV-tartunnan saaneiden naisten ja tyttöjen lukumäärä on 
kahtena viime vuotena kasvanut kaikkialla maailmassa, erityisen nopeasti Itä-Euroopassa, 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa;

2. toteaa, että epidemiamallit ovat muuttumassa useissa maissa ja että yhä suurempi osa 
sukupuoliteitse tapahtuneista HIV-tartunnoista on vasta diagnosoituja; toteaa, että 
tartunnan saaneista yhä useammat ovat naisia ja että monet heistä ovat saaneet HIV:n 
miespuolisilta partnereilta, jotka ovat saaneet tartunnan huumeruiskun välityksellä1,

3. toteaa, että aidsin tehokas torjunta edellyttää huomion kiinnittämistä tekijöihin, jotka 
jatkuvasti altistavat naiset riskille ja lisäävät heidän haavoittuvuuttaan; tällaisia tekijöitä 
ovat mm. naisiin kohdistuva väkivalta ja naiskauppa, köyhyys ja syrjintä;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asianmukaisia ja oikea-aikaisia 
sukupuolittain eriteltyjä valvontatietoja kerätään, jotta voidaan tukea ja kehittää nykyistä 
innovatiivisempia ja kohdennetumpia terveyskampanjoita HIV-epidemian ehkäisemiseksi 
ja hallitsemiseksi EU:ssa; 

5. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan ja vahvistamaan yleisesti saatavilla olevaa, naisille 
suunnattua seksuaali- ja lisääntymisterveyden tiedotusta ja palveluja sekä äidiltä lapselle 
tapahtuvan transmission ennaltaehkäisyä ja antiretroviraalista lääkitystä ja turvaamaan 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja siihen liittyvät oikeudet, jotka ovat strategisen 
tärkeitä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi ja naisten valtaistamiseksi 
(empowerment);

6. vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne varmistaisivat, että koulutus on kaikkien ulottuvilla, että 
tarjolla on elämäntaito- ja seksuaalikasvatusta ja että kouluissa toteutetaan toimia kaikkien 
lasten turvallisuuden edistämiseksi sekä väkivallan, hyväksikäytön, raiskausten, ei-
toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien, myös HIV-tartuntojen, ehkäisemiseksi;

7. kehottaa jäsenvaltioita edistämään naisten johtajuutta aidsin torjuntaan liittyvissä 
kysymyksissä; vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne tarkastelisivat uudelleen kansallisten aids-
koordinointielinten kokoonpanoa sen varmistamiseksi, että naisilla ja tasa-
arvokysymysten asiantuntijoilla on niissä merkittävä edustus.

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


