Een oproep aan mensen met hiv
Wij zijn mensen met hiv.
Wij zijn kwaad, omdat ruim drie decennia na het begin van de hiv epidemie nog steeds elke dag
4500 van ons dood gaan aan hiv gerelateerde ziekten. Zestien jaar geleden werd een effectieve
behandeling voor hiv ontwikkeld, en nog steeds heeft minder dan de helft van ons die het nodig
heeft toegang tot de medicijnen die onze levens kunnen redden. De vooruitgang die we boeken
met toegang tot behandeling staat onder druk.
Mensen die geen toegang hebben tot hiv behandeling gaan dood!
Wij zijn kwaad, omdat onze rechten als mens in toennemende mate worden geschonden. We
worden getest op hiv zonder dat wij dat willen, we worden gedwongen gesteriliseerd en we
worden behandeld als criminelen vanwege on hiv status. Elke dag worden we uit onze huizen
gezet, van scholen geweerd en worden we ontslagen van ons werk.
Dit is een aanslag op onze menselijkheid!
Wij waarderen de vrouwen en mannen die de beweging van mensen met hiv zijn begonnen.
Dankzij hen leven wij vandaag. Als mensen met hiv hebben we zoveel bereikt. Het waren
mensen met hiv die:
 ‘harm reduction’ en veilige sex uitvonden,
 een geheel nieuwe beweging voor betere gezondheidszorg inspireerden,
 het verband legden tussen gezondheidszorg en mensenrechten,
 problemen van homos, lesbienes, biseksuelen en transgenders aan het licht
brachten,
 het monopolie op medicijnen van de pharmaceutische industrie doorbraken,
 sociale en economische rechten terugbrachten in de international discussies, en
 het Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria hielpen oprichten.
Maar onze gezondheid en onze rechten worden nog altijd bedreigd. We worden
geconfronteerd met:




bestraffende wetten en beleid, die leiden tot een vijandige en belemmerende
maatschappij,
teruglopende geldstromen en nieuwe handelsregels en verdragen die de toegang tot
medicijnen en zorg dramatisch inperken,
verdeelde en berustende gemeenschappen, met als resultaat een verzwakt
activisme.

Schouder aan schouder staan wij, jonge activisten en belangenbehartigers van het eerste uur,
klaar om deze barrières te slechten.
Als we niet nu in actie komen zal het aantal nieuwe infecties toenemen: als we op deze manier
doorgaan zullen alle veelbelovende doelstellingen zoals “Universal Access”, “Getting to Zero” of
“het einde van aids”, niet meer dan slogans blijven.
Wij bevinden ons in een crisis!
Wij eisen toegang tot de beste mogelijke preventie, behandeling en zorg voor onszelf en onze
kinderen.
We willen dezelfde rechten en vrijheden als alle andere mensen.
We zullen niet passief toekijken en het toelaten dat onze broers en zussen sterven.
Wij, als coalitie van mensen met hiv, steunen de internationale lobby agenda (Global Advocacy
Agenda) voor mensen met hiv, die we samen met mensen met hiv vanuit de hele wereld
hebben ontwikkeld.
De internationale lobbyagenda beschrijft wat er nodig is 1 om ervoor te zorgen dat wij allemaal
toegang hebben tot preventie, behandeling, zorg en steun. Niet alleen om onze mensenrechten
te beschermen maar ook om onze positie in de maatschappij te versterken.
Dit is een oproep om de beweging van mensen met hiv nieuw leven in te blazen zodat we met
zijn allen deze international crisis, die ons allen aangaat, te baas kunnen.
Wij vragen alle mensen met hiv, alle netwerken van mensen met hiv en alle netwerken van
kwetsbare groepen, om samen te werken en zich bij ons aan te sluiten.
De nieuwe strijd van de beweging van mensen met hiv is begonnen. Om succesvol te zijn,
hebben we een beweging nodig die nog groter en nog sterker is, die alle werelddelen en alle
landen omvat, en die diep geworteld is in al onze gemeenschappen.
Doe ook mee!
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Het beleidskader van Positive Health, Dignity and Prevention (Positieve gezondheid, waardigheid en preventie) beschrijft de
behoeften van mensen met hiv op een holistische wijze. Het beleidskader beschrijft ook alle onderdelen die nodig zijn voor de
gezondheid en het welzijn van elk individu met hiv. De Global Advocacy Agenda vraagt aandacht voor de behoeften die nog
vervuld moeten worden zodat we van onze gezondheid en waardigheid kunen genieten.

