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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. tā kā šodien gandrīz puse no pieaugušajiem, kuri ir inficēti ar HIV un AIDS, ir sievietes; 
tā kā saskaņā ar UNAIDS pēdējos divos gados ar HIV inficēto sieviešu un meiteņu skaits 
ir pieaudzis visos pasaules reģionos, bet rādītāji īpaši strauji pieaug Austrumeiropā, Āzijā 
un Latīņamerikā;

2. tā kā epidēmijas veidi daudzās valstīs mainās, un to gadījumu skaits, kad HIV infekcija 
tiek pārnēsāta dzimumsakaru ceļā, jaunu saslimšanas gadījumu skaitā pieaug; tā kā 
saslimst arvien lielāks skaits sieviešu, un daudzas no viņām inficējas no saviem 
partneriem, kuri inficējās injicējot narkotikas1;

3. tā kā efektīvai reakcijai uz AIDS ir jāvēršas pret faktoriem, kas sievietes nepārtraukti 
nostāda riska situācijā un palielina viņu neaizsargātību, piemēram, pret vardarbību, 
sieviešu tirdzniecību, nabadzību un diskrimināciju,

4. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai novatoriskākas un mērķtiecīgākas veselības 
veicināšanas kampaņas atbalstam un attīstībai, kā arī HIV epidēmijas profilaksei un 
apkarošanai ES tiktu nodrošināta atbilstoša un savlaicīga datu vākšana pa dzimumiem; 

5. aicina dalībvalstis nodrošināt un palielināt sieviešu iespējas brīvi piekļūt seksuālās un 
reproduktīvās veselības informācijai un pakalpojumiem, nodrošināt transmisijas no mātes 
uz bērnu profilaksi un antiretrovīrusu terapiju, kā arī uzskatīt seksuālo un reproduktīvo 
veselību par stratēģisku prioritāti, lai sasniegtu dzimumu līdztiesību un sieviešu 
neatkarību;

6. mudina dalībvalstis nodrošināt, lai izglītība un pamatprasmju apguve, dzimumaudzināšana 
un informācija par rīcību būtu visiem plaši pieejama, tādējādi palielinot visiem bērniem 
skolās drošību, nodrošinot aizsardzību pret vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu, 
izvarošanu, negribētu grūtniecību un seksuāli transmisīvām slimībām, ieskaitot HIV;

7. aicina dalībvalstis sekmēt, lai AIDS apkarošanā sievietes būtu vadībā; mudina pārskatīt 
dalību valsts AIDS koordinācijas struktūrvienībās, lai pietiekami tiktu pārstāvētas 
sievietes un par dzimumjautājumiem kompetenti cilvēki.

  
1 Atjaunināts pārskats par AIDS epidēmiju, 2005. gada decembris, UNAIDS/WHO, 2005, 45. lpp.
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