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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ker je danes skoraj polovica odraslih, okuženih z virusom HIV/aidsom, žensk; ker se je, 
po ocenah UNAIDS, v zadnjih dveh letih število žensk in deklet, okuženih z virusom 
HIV, povečalo povsod po svetu, pri čemer število zlasti hitro narašča v Vzhodni Evropi, 
Aziji in Latinski Ameriki,

2. ker se vzorci epidemij spreminjajo v številnih državah in je za primere spolno 
prenosljivega virusa HIV postavljenih vedno več novih diagnoz; ker je okuženih vedno 
več žensk, od katerih jih je veliko virus HIV dobilo od moških partnerjev, ki so se okužili 
ob uživanju drog z iglo1,

3. ker morajo učinkoviti odzivi na aids obravnavati dejavnike, ki še naprej ogrožajo ženske 
in povečujejo njihovo ranljivost, kot so nasilje nad ženskami in trgovanje z ženskami, 
revščina ter diskriminacija,

4. poziva Komisijo in države članice, da zagotovijo pravočasno zbiranje ustreznih nadzornih 
podatkov, ločenih glede na spol, da se podprejo in razvijejo inovativnejše in bolje 
usmerjene kampanje za spodbujanje zdravja za preprečevanje in nadzor epidemije virusa 
HIV v EU; 

5. poziva države članice, da zagotovijo in okrepijo splošen dostop žensk do informacij in 
storitev v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem, preprečevanjem prenosa virusa z 
matere na otroka in antiretroviralno terapijo ter da zagotovijo spolno in reproduktivno 
zdravje ter pravice kot strateško prednostno nalogo za uresničitev enakosti spolov in 
opolnomočenje žensk;

6. zahteva od držav članic, da zagotovijo splošen dostop do izobrazbe, izobraževanja o 
življenju in spolne vzgoje ter ukrepe za spodbujanje večje varnosti vseh otrok v šolah, za 
večjo zaščito pred nasiljem, zlorabami, posilstvom, nenačrtovano nosečnostjo in spolno 
prenosljivimi okužbami, vključno z virusom HIV;

7. poziva države članice k spodbujanju vodstva žensk pri odzivu na aids; zahteva pregled 
članstva nacionalnih usklajevalnih organov za aids, da se zagotovi pomembna zastopanost 
žensk in ljudi s strokovnim znanjem o enakosti spolov.

  
1 Posodobljeni podatki o epidemiji aidsa: december 2005, UNAIDS/WHO 2005, str. 45.
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