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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. mając na uwadze, że blisko połowę liczby osób dorosłych żyjących z wirusem HIV i 
chorobą AIDS stanowią dziś kobiety; mając na uwadze, że według UNAIDS w ciągu 
ostatnich dwóch lat liczba kobiet i dziewcząt zarażonych wirusem HIV zwiększyła się w 
każdym regionie świata; wzrastając szczególnie szybko w Europie Wschodniej, Azji oraz 
Ameryce Łacińskiej,    

2. mając na uwadze, że charakter  epidemii zmienia się w niektórych krajach wraz ze 
zwiększającą się ilością zdiagnozowanych przypadków zakażenia wirusem HIV drogą 
płciową     mając na uwadze, że w chwili obecnej zakażenie dotyka coraz większej liczby 
kobiet, z których wiele zakaża się wirusem HIV od swoich partnerów, którzy zakazili się 
wstrzykując sobie narkotyki1  

3. mając na uwadze, że skuteczne przeciwdziałanie AIDS musi uwzględniać czynniki 
narażające kobiety na tę chorobę i zwiększające ich podatność na zarażenia, takie jak 
przemoc wobec kobiet i handel nimi, ubóstwo oraz dyskryminacja,    

4. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do zapewnienia, iż zostaną zgromadzone we 
właściwym czasie odpowiednie dane z nadzoru w celu wspierania i rozwinięcia bardziej 
innowacyjnych i lepiej ukierunkowanych kampanii promujących zdrowie, których 
zadaniem jest przeciwdziałanie i kontrolowanie epidemii HIV w Unii Europejskiej;      

5. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły i usprawniły powszechny dostęp do 
informacji na temat zdrowotnych aspektów życia seksualnego i rozrodczego oraz usług 
zdrowotnych dla kobiet, zapobiegania przenoszeniu choroby z matki na dziecko oraz 
terapii antyretrowirusowej a także aby zagwarantowały zdrowie i prawa w dziedzinie 
seksualności i rozrodczości jako strategiczny priorytet zmierzający do  równouprawnienia 
i wzmocnienia pozycji kobiet;   

6. wzywa Komisję do zapewnienia powszechnego dostępu do szkoleń i nauczania 
umiejętności życia codziennego oraz edukacji w dziedzinie seksualnej, jak również do 
działań mających na celu wspierania zwiększonego bezpieczeństwa w szkołach dla 
wszystkich dzieci, zwiększenia ochrony przed przemocą, nadużyciami, gwałtem, 
niepożądaną ciążą oraz infekcjami przenoszonymi drogą płciową, w tym również HIV;

7. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały przywództwo kobiet w kwestii 
przeciwdziałania AIDS;  wzywa je do dokonania przeglądu członków krajowych organów 
koordynujących walkę z AIDS w celu zapewnienia znaczącej reprezentacji kobiet oraz 
osób posiadających wiedzę z dziedziny równouprawnienia płci.  

  
1 AIDS epidemic update:December 2005 (grudzień 2005), UNAIDS/WHO 2005, str.45. 


