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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. overwegende dat bijna de helft van de volwassenen met HIV en AIDS vandaag vrouwen 
zijn; overwegende dat het aantal met HIV besmette vrouwen en meisjes volgens UNAIDS 
de afgelopen twee jaar in elke regio wereldwijd is toegenomen, met aantallen die 
voornamelijk sterk toenemen in Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika,

2. overwegende dat het patroon van de epidemie in verschillende landen verandert, waarbij 
gevallen van seksueel overgedragen HIV een steeds groter deel van de nieuwe diagnoses 
uitmaken; overwegende dat steeds meer vrouwen besmet worden, waarvan velen HIV 
krijgen van mannelijke partners die besmet raakten tijdens het inspuiten van drugs1,

3. overwegende dat doeltreffende antwoorden op AIDS die factoren moeten aanpakken 
waardoor vrouwen nog steeds met risico’s worden geconfronteerd en kwetsbaar blijven, 
zoals geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel, armoede en discriminatie,

4. roept de Commissie en lidstaten op erop toe te zien dat er per gender geschikte 
surveillancegegevens worden verzameld teneinde zo vernieuwender en beter gerichte 
volksgezondheidsprogramma’s te ontwikkelen met het oog op de preventie en controle 
van de HIV-epidemie in de EU;

5. roept de lidstaten op algemene toegang tot gezondheidsinformatie en –diensten voor 
vrouwen met betrekking tot seksualiteit en voortplanting, preventie van de overdracht van 
moeder op kind evenals antiretrovirale therapieën ter beschikking te stellen en uit te 
breiden, en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te beschouwen als een 
strategische prioriteit voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen;

6. roept de lidstaten op om algemene toegang tot het onderwijs te garanderen, 
levensvaardigheden en seksuele voorlichting aan te bieden en actie te ondernemen voor 
meer veiligheid op school voor alle kinderen, en om de bescherming tegen geweld, 
misbruik, verkrachting, ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare 
aandoeningen, waaronder HIV, te vergroten;

7. roept de lidstaten op vrouwen het voortouw te laten nemen bij het formuleren van een 
antwoord op AIDS; dringt er bij hen op aan het lidmaatschap van nationale coördinerende 
instanties te herbekijken teneinde een betekenisvolle vertegenwoordiging van vrouwen en
mensen met gender-knowhow te kunnen garanderen.

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


