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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considerando que quase metade dos adultos que presentemente vivem com o VIH e a 
SIDA são mulheres; considerando que, segundo a ONUSIDA, nos últimos dois anos, o 
número de mulheres e raparigas infectadas com o VIH aumentou em todas as regiões do 
mundo, com taxas que crescem de forma especialmente rápida na Europa Oriental, na 
Ásia e na América Latina,

2. Considerando que as características da epidemia se estão a alterar em vários países, com 
os casos de VIH transmitido sexualmente a constituírem uma parte crescente dos novos 
diagnósticos; considerando o número crescente de mulheres que são afectadas, muitas 
delas adquirindo o VIH de parceiros masculinos que se infectaram ao injectar drogas1,

3. Considerando que respostas eficazes à SIDA têm de ser dirigidas aos factores que 
continuam a colocar as mulheres em risco e a aumentar a sua vulnerabilidade, como a 
violência contra as mulheres, o tráfico de mulheres, a pobreza e a discriminação,

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a recolha adequada e atempada de 
dados de vigilância discriminados por géneros, para apoiar e desenvolver campanhas de 
promoção sanitária mais inovadoras e mais bem direccionadas para a prevenção e controlo 
da epidemia de VIH na União Europeia;

5. Insta os Estados-Membros a assegurarem e reforçarem o acesso universal à informação e a 
serviços de saúde sexual e reprodutiva para as mulheres, a prevenção da transmissão de 
mãe para filho e a terapia anti-retroviral e a garantirem a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos como estratégia prioritária para a igualdade dos géneros e a autonomia das 
mulheres;

6. Exorta os Estados-Membros a assegurarem o acesso universal à educação, à educação 
sexual e à aquisição de aptidões para a vida e a promoverem uma maior segurança nas 
escolas para todas as crianças, a fim de aumentar a protecção contra a violência, o abuso, a 
violação, a gravidez involuntária e as infecções sexualmente transmitidas, nomeadamente
do VIH; 

7. Exorta os Estados-Membros a promoverem a liderança das mulheres na resposta à SIDA; 
insta-os a reconsiderarem a composição dos organismos nacionais de coordenação da luta 
contra a SIDA, tendo em vista assegurar uma representação significativa de mulheres e de 
pessoas com proficiência em questões do género.

  
1 Aids epidemic update: Dezembro de 2005, ONUSIDA/OMS 2005, p.45.


