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Întâlnire consultativă regională cu privire la accesul universal la prevenire, tratament, îngrijire și sprijin în domeniul
HIV/SIDA în Europa și Asia Centrală
În perioada 16-18 martie 2011 a avut loc, la Kiev, Ucraina, Întâlnirea consultativă regională cu privire la accesul universal la
prevenire, tratament, îngrijire și sprijin în domeniul HIV/SIDA în Europa și Asia Centrală. Obiectivul acestei întâlniri a fost evaluarea
progresului făcut în ceea ce privește Accesul Universal în regiune și stabilirea unei Agende pentru Atingerea Accesului Universal
până în 2015 și 2020. La întâlnire au participat reprezentanți ai Guvernelor, ai Consiliilor Naționale SIDA, ai societății civile naționale
și internaționale, ai rețelelor și organizațiilor de persoane afectate de HIV/SIDA, parlamentari, organizații internaționale, donatori.
Din partea României a participat doamna Maria Georgescu, director executiv ARAS.
În finalul întâlnirii, participanții au semnat o declarație comună, al cărei text îl reproducem mai jos.
Declarație finală
În numele comunităților de persoane care trăiesc cu HIV/SIDA și al principalelor grupuri cu risc de infectare cu HIV (consumatori de
droguri, bărbați care au relații sexuale cu alți bărbați, femei, fete, persoane implicate în sexul comercial, migranți, deținuți), ne
exprimăm îngrijorarea față de lipsa de reacții eficiente în fața epidemiei de HIV/SIDA care ia proporții în Europa de Est și Asia
Centrală.
Bazându-ne pe rezultatele Întâlnirii Consultative Regionale și ținând cont de faptul că în luna iunie 2011 va fi adoptată o nouă
declarație de acțiune, cerem evitarea tuturor compromisurilor politice care conduc la încălcarea DREPTULUI LA VIAȚĂ.
Cerem agențiilor Națiunilor Unite, comunității internaționale și guvernelor tuturor țărilor din regiune să ia măsuri urgente pentru a
stopa răspândirea epidemiei.
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Cerem ca finanțarea programelor HIV/SIDA să fie considerată o investiție vitală în economiile naționale, în viața și
bunăstarea generațiilor viitoare.
Cerem ca persoanele afectate de HIV/SIDA și persoanele provenind din grupurile la risc să fie direct implicate în
dezvoltarea, implementarea și evaluarea programelor HIV/SIDA, dar și în procesul de decizie privind prioritățile de
finanțare în acest domeniu.
Cerem înlăturarea imediată a tuturor barierelor care restricționează accesul consumatorilor de droguri la serviciile de
prevenire și tratament, inclusiv la tratamentul substitutiv și la programele de reducere a riscurilor.
Cerem înființarea unor programe de tratament integrat al HIV, TBC, dependenței de droguri și hepatitelor virale.
Cerem ca terapia antiretrovirală (ART) să fie considerată deopotrivă tratament eficient pentru HIV/SIDA cât și metodă de
prevenire a infectării cu HIV.
Cerem ca sistemele de achiziție și distribuție a ART să fie eficiente, fără întreruperi și transparente.
Cerem prețuri mai mici pentru tratamentul HIV/SIDA și al hepatitelor virale.
Cerem ca tratamentul antiretroviral să fie 100% gratuit.
Cerem ca angajamentele luate de diferite instituții naționale și internaționale privind protejarea dreptului la viață să fie
imediat transpuse în acțiuni reale și în finanțarea adecvată a programelor HIV/SIDA.
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