Manifest Dia Mundial Sida 2016

Estigma o Estima, tu decideixes

!
Sota aquest lema, les entitats del Comitè 1r de Desembre, la Plataforma unitària d’ONGs
Sida de Catalunya commemorem, un any més, el Dia Mundial de la Sida.
Per a nosaltres és un dia clau, una oportunitat per a reivindicar, reclamar i exigir respostes
clares, reals i contundents als i les responsables de les polítiques públiques del nostre país.
En aquest sentit, per cinquè any consecutiu denunciem l’absència de respostes, de
compromisos contrets reals i d’accions que permetin afrontar de forma transversal tots els
reptes que el VIH ens reclama:
-

Manquen accions que permetin revertir les situacions de vulnerabilitat que patim
cada dia milers de persones que vivim amb el VIH al nostre país.
Manquen compromisos reals i efectius per desenvolupar les estratègies de promoció
de la salut sexual, inclosa la PREP
I manquen respostes que permetin fer front a l’estigma i la discriminació associada al
VIH

És per això que volem respostes, i les volem ara!



Volem respostes que contemplin i respectin els drets de totes les persones i, en especial, en
un dia com avui, de les persones que vivim amb VIH.
Volem respostes que situïn a les persones en el centre del debat i de les polítiques, i que
considerin totes les realitats vitals i socials que conflueixen en relació al VIH i a la Sida.





Volem respostes que garanteixin l’accés als serveis de salut per a tothom, sense cap distinció
ni requeriments administratius, i que es reconegui com a eix principal de prevenció la
promoció de la salut sexual.
Volem respostes que afrontin i resolguin els reptes de l’estigma, la discriminació i la
vulneració de drets que patim les persones que vivim amb el VIH.
Malgrat hi ha hagut tímids avenços, aquests no són suficients per afrontar amb garanties la
pandèmia del VIH. Per això, exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les
administracions locals el desplegament de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del
VIH a Catalunya

i contra l’estigma relacionat, signat per tots els grups polítics el mes de
Març del 2014.
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L’abandonament del full de ruta marcat per l’Acord Nacional és una mostra del compromís
inexistent per part dels responsables polítics que l’havien de desplegar.
L’ Acord Nacional preveu la consecució d’un Pacte Social per la No discriminació de les
persones que viuen amb VIH, l’abordatge del qual considerem imprescindible per afrontar la
realitat actual, i per això reclamem el lideratge d’aquest per part de les institucions del país.
Perquè no volem esperar més, no podem esperar més.
També exigim el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 que
requereix la incorporació dels indicadors d’activitat i la dotació de recursos necessaris per
assolir-ho.
Demanem una revisió de les actuals polítiques de prevenció del VIH i altres ITS, incorporant
totes les estratègies que tenim al nostre abast (inclosa la PrEP), i convertint-les en polítiques
de promoció de la salut sexual per a tota la població en general, i amb especial intensitat per
a les poblacions més vulnerables.
Necessitem polítiques actives que eradiquin la discriminació i la vulnerabilitat que patim les
persones que convivim amb el VIH. En especial, per aquelles persones que patim múltiples
discriminacions, les dones, les nouvingudes, les persones dels col·lectius LGTBI i les persones
grans que vivim amb el VIH.

Perquè necessitem el compromís de totes les persones, institucions i col·lectivitats,
Estigma o Estima, tu decideixes!
Nosaltres sempre hem decidit estimar, estimem amb drets!

Comitè 1r Desembre
Dia Mundial de la Sida 2016
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