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GIPA: Da teoria à prática

Da teoria à prática:
por uma maior participação das
pessoas vivendo com o HIV/SIDA ou
por ele afectadas – o conceito “GIPA”

“De coração aberto,
Levantemo-nos e falemos ao mundo…”

Philly Bongole Lutaaya1

Em 1994, na Cimeira de Paris sobre o SIDA, 42 governos nacionais declararam
que o princípio de uma maior participação das pessoas vivendo com o HIV/
SIDA ou por ele afectadas (cuja sigla em inglês é GIPA) é essencial para que
sejam asseguradas respostas éticas e eficazes à epidemia (ver o texto completo
da declaração, em particular a Secção IV. 1, no fim deste documento). Trata-se,
portanto, da posição oficial destes governos, que se comprometeram a apoiar
a participação plena das pessoas vivendo com o HIV/SIDA ou por ele afectadas
(PVHS)2 na “resposta comum a todos os níveis – nacional, regional e mundial”.

No entanto, esta declaração de princípio não produziu grandes efeitos práti-
cos. Quando se esperava que fosse tomada em consideração pelos responsá-
veis pelas actividades nacionais, a aplicação do GIPA foi sobretudo apoiada
individualmente por pessoas vivendo com o HIV/SIDA ou por ele afectadas,
muitas vezes, atraves de uma declaração pública do seu estatuto serológico
a fim de darem à epidemia uma voz e um rosto humano.

Vários constrangimentos afectam a aplicação do GIPA em numerosos lugares:

� Em regra geral, as políticas e os programas nacionais relativos ao SIDA
não reflectem o GIPA de maneira significativa e em grande escala, e não
existem praticamente mecanismos que permitam a adopção (e ainda
menos a aplicação) das experiências, percepções e talentos das PVHS.
Deve-se isto, em parte, ao facto de não ter havido ainda, ao nível mun-
dial, regional ou nacional, qualquer campanha importante de
consciencialização e esclarecimento sobre o GIPA.

� Um ambiente social, cultural e político caracterizado muitas vezes por
um elevado grau de negação da doença, medo e estigmatização que
não incita as PVHS à participação.

� As PVHS estão muitas vezes em situação difícil, com problemas de di-
nheiro, e não dispõem de estruturas que lhes permitam contribuir para
as mudanças de política.

� As PVHS, tal como os responsáveis e o pessoal dos programas em curso
relativos ao SIDA, devem receber formação e adquirir conhecimentos
para que o GIPA tenha o impacto ideal.

1 O músico ugandês Philly Lutaaya foi a
primeira personalidade africana a

revelar o seu estatuto de HIV-positivo
e a aderir ao combate contra o SIDA.

Um dos primeiros defensores
declarados do “viver positivamente” e

adversário da estigmatização, é
considerado um dos “pais” do GIPA.

Philly Lutaaya morreu em 1989.

2 A Rede Mundial das Pessoas Vivendo
com o SIDA (RMP+; em inglês GNP+)

e a Comunidade Internacional das
Mulheres Vivendo com o HIV/SIDA

(Internacional Community of Women
Living with HIV/AIDS – ICW)

adoptaram oficialmente a sigla PWHA
(em português PVHS) para designar
as pessoas infectadas ou afectadas

pelo HIV/SIDA, incluindo aí as pessoas
seropositivas e as que as rodeiam

(seus parceiros, pais e amigos).
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Tendo em conta estes diversos obstáculos, assim como outros de natureza
local em diferentes lugares, não há uma abordagem única de implementação
do GIPA. Existe contudo, pelo mundo fora, experiência suficiente para se
dispor de uma orientação para a aplicação efectiva do GIPA ao nível da
acção.

No mínimo, o GIPA tem dois significados importantes:

� Reconhecer a importante contribuição que as pessoas infectadas ou
afectadas pelo HIV/SIDA podem trazer na resposta à epidemia

� Criar no seio da sociedade um espaço para a participação activa das
PVHS em todos os aspectos da resposta à epidemia.

As PVHS podem contribuir a todos os níveis, desde a resposta individual até
à das organizações, e em todos os sectores, do cultural e social ao econó-
mico e político. A declaração de Paris sublinha em particular, o papel das
redes de PVHS e das organizações baseadas na comunidade.

Que entendemos por “pessoas vivendo com o
HIV/SIDA ou por ele afectadas” (PVHS)?
O termo utilizado originalmente na declaração, “pessoas vivendo com o HIV/
SIDA”, foi depois alargado, de comum acordo, para “pessoas vivendo com o
HIV/SIDA ou por ele afectadas”. É importante notar que as PVHS constituem
um todo e não uma só categoria de pessoas. Este todo vai desde indivíduos
vivendo com os sintomas do SIDA, por um lado, e por outro aos parceiros
seropositivas, membros da família e amigos chegados das pessoas seropositívas.

Que entendemos por “uma maior participação”?
Nada substitui a experiência directa, que pode ser considerada uma espé-
cie de competência particular, quando acompanhada pela capacidade de
expressão clara. Uma maior participação das PVHS representa portanto, no
mínimo, a abertura de um espaço que permite aos indivíduos:

� servir-se da sua experiência de pessoa vivendo ou afectada pelo HIV/
SIDA para a pôr ao serviço da luta mais alargada contra a epidemia;

� dar à epidemia uma voz e um rosto humanos no espírito das pessoas
que não foram atingidas.

Em termos operacionais, esta participação pode (e deve!) abranger papeis
muito diversos em diversos níveis. Por exemplo, a participação das PVHS já
é mais ou menos aceite ao nível internacional, entre as instituições multila-
terais e nas conferências regionais e internacionais, ao nível nacional nos
programas nacionais de luta contra o SIDA, e ao nível local entre as associ-
ações baseadas na comunidade, que organizam frequentemente activida-
des de prevenção, de cuidados ou de apoio. Demasiadas vezes, porém, os
papéis reservados às PVHS em cada um destes níveis, circunscrevem-se a
funções de observação ou de educação. A Figura 1 mostra de que forma as
pessoas vivendo com o HIV/SIDA ou por ele afectadas podem desempenhar
um leque de papeis muito mais alargado na luta contra o SIDA.

Definição do GIPA
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É conveniente notar-se que este modelo não inclui um elemento importan-
te do GIPA: os esforços dos indivíduos ao nível pessoal. Embora neste caso
não se trate de estruturas ou organismos formais, uma proporção significa-
tiva da resposta mundial ao HIV/SIDA provém do trabalho de indivíduos que
– das mais diversas maneiras – prestam cuidados aos seus familiares e aos
seus amigos seropositivos. Provém também do trabalho de indivíduos que
“vivem positivamente” ou que entram abertamente em contacto com as
PVHS; estas pessoas mostram assim aos outros o exemplo a seguir e opõem-
se deste modo tanto à negação como à estigmatização relativa à epidemia,
que se encontra em numerosas comunidades.

Deve-se no entanto sublinhar que o GIPA não implica necessariamente a
revelação do estatuto serológico da pessoa. Nada deve obstar a que as PVHS
se abram em relação aos seus colegas e à sua comunidade, quanto ao seu
próprio estatuto serológico, mas as PVHS têm também o direito de decidir
participar sem que para isso tenham que tornar público esse estatuto. Por
outras palavras, o GIPA não pode ser reduzido ao slogan “Sem visibilidade
não há participação”.

Figura 1.  Pirâmide de participação das PVHS
Esta pirâmide ilustra os níveis crescentes de participação recomendados pelo GIPA,
representando o nível mais elevado, a aplicação integral do princípio do GIPA.
Idealmente, este deve ser aplicado em todos os níveis de organização.
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Porquê fazer participar as PVHS?
Há numerosas razões pelas quais o GIPA é importante na resposta à epide-
mia. Ao nível social, uma participação abertamente reconhecida ajuda a re-
duzir a estigmatização e a discriminação, e emite um sinal para a sociedade
a respeito da aceitação das PVHS e do reconhecimento da sua importância.

No seio das organizações, a participação pode constituir um instrumento
potente para abater obstáculos, quer subjectivos quer objectivos. As orga-
nizações são compostas por indivíduos e aqueles que não estão infectados
nem afectados pelo HIV/SIDA têm amiúde ideias preconcebidas – e grave-
mente erradas – acerca das PVHS. Não é de admirar que estas ideias se
reflictam nas políticas ou nas práticas das organizações, mesmo quando
esta última (ministério, agência internacional ou ONG) participa activamente
na resposta contra a epidemia.

A discriminação em relação às PVHS está largamente espalhada, ainda que
seja muitas vezes subtil ou escondida, e ainda que os que a praticam cons-
cientemente não a reconheçam. O trabalho de cada dia com pessoas
seropositivas e o facto de se poder associar um nome e um rosto ao con-
ceito de “pessoa que tem o HIV ou o SIDA” – quando até agora a associ-
ação se fazia com um vírus ou com uma doença terrível – ajuda as pessoas
a ultrapassar os seus receios e preconceitos e a alterar a percepção que
têm das PVHS. O GIPA, princípio que encoraja as parcerias, o respeito mú-
tuo e a compreensão faz ruir os conceitos simplistas de “prestador de ser-
viços” (isto é, a pessoa que não é HIV-positiva) e de “beneficiário de servi-
ços” (a pessoa que é seropositiva).

Além de diminuir a discriminação, o GIPA pode tornar uma organização ou
actividade mais forte ao pôr estas últimas em contacto com as perspectivas
únicas que a experiência directa das PVHS pode trazer. Tal pode acontecer
ao nível da força anímica e da construção de um espírito de equipa, ou
trazer melhorias substanciais à forma como uma organização funciona real-
mente. As PVHS podem por exemplo, desempenhar um papel importante
de apoio no seio de uma organização, ou de uma actividade que tenha
recrutado ou nomeado “trabalhadores do SIDA” – quer se trate de forma-
dores em saúde pública, de clínicos, de psicólogos ou de assistentes sociais.
Uma vez que estes trabalhadores geralmente pouco apoio recebem nas suas
actividades de prevenção ou de formação relativas ao SIDA, as PVHS podem
trazer-lhes benefícios com o seu saber, ajudá-los a ter mais confiança em si
próprios, e fazê-los sentir o valor da sua contribuição.

O GIPA finalmente oferece benefícios importantes às PVHS como indivídu-
os. A experiência mostrou que este tipo de participação – sobretudo se
esta participação acontece depois de um período de desespero e de de-
pressão – reforça a motivação do indivíduo. As PVHS (como toda a gente)
têm necessidade de se sentir valorizadas pelo que têm para dar. A partici-
pação das pessoas seropositivas constitui uma forma de apoio às pessoas
seropositivas e proporciona-lhes conhecimentos e capacidades por forma
a que o valor da sua contribuição à organização ou à actividade seja acres-
cido.
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Desafios na
aplicação do GIPA

nos escalões
superiores

Se é certo que o GIPA contém a promessa de um leque de potenciais bene-
fícios, os desafios são numerosos, sobretudo nos escalões superiores das
organizações. Entre estes desafios constam-se:

Dificuldades para reconhecer publicamente o
próprio estatuto quanto ao HIV

Ser-se aberto quanto ao próprio estatuto serológico em relação à família, à
comunidade ou ao lugar onde se trabalha é mais difícil em certas culturas
ou em certos países do que noutros. Em certos casos, é preciso tomar
precauções para se proteger as pessoas que revelam o seu estado positivo,
porque esta revelação pode ter para elas graves repercussões no trabalho e
nas suas famílias ou comunidades. A discriminação pode assumir diversos
aspectos, desde comportamentos sociais quase imperceptíveis até à vio-
lência física. Da mesma forma, os receios das PVHS podem ir da percepção
puramente pessoal (e por vezes errada) discriminação até ao medo funda-
do e objectivo da rejeição e da violência.

Falta de organizações preparadas para receber a
participação das PVHS

Há actualmente muito poucas organizações que tenham no seu trabalho
do dia-a-dia a participação ou a colaboração de PVHS. É possível que este
facto seja devido à falta de sensibilização ou de informação por parte dos
responsáveis das organizações, ou então à discriminação activa, ou ainda a
preconceitos inconscientes. A falta de consciencialização ou de informa-
ção constitui um problema particularmente importante no sector privado:
os administradores, muitas vezes, não têm consciência nenhuma do even-
tual impacto da epidemia no seu desempenho económico, e não compre-
endem os eventuais benefícios do GIPA.

Falta de preparação e de conhecimentos
especializados das PVHS

A falta de conhecimentos pode dar lugar a toda uma série de obstáculos.
Para começar, nem toda a gente nasce com um talento natural para falar
de assuntos como a sexualidade e a saúde – trata-se de um talento que na
maioria das vezes é preciso adquirir. Em seguida, enfrentar um ambiente
que pode ser hostil ou que, simplesmente, não se esforça por compreen-
der, pode conduzir ao “síndrome do esgotamento”, a não ser que o indiví-
duo seja desde logo muito forte, ou tenha passado por um processo de
responsabilização. Por ambas razões, qualquer programa de formação ge-
nérica destinado a pessoas que tomam parte em iniciativas do tipo GIPA,
deve incluir aconselhamento em matéria de comunicação e
responsabilização. Além disso, é preciso reforçar esta formação por meio
de um apoio contínuo às PVHS, se se pretender que estas últimas continu-
em a manifestar um elevado nível de motivação e de eficácia.

Em terceiro lugar, pode ser necessário proporcionar à pessoa uma orientação
especializada, ou uma formação específica sobre o trabalho tendo em vista a
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compensação de uma eventual falta de capacidade ou de conhecimentos
técnicos o que levanta o problema sobre o modo apropriado de recrutamen-
to. É evidente que o recrutamento de indivíduos apenas porque são
seropositivos, sem se olhar às suas competências e capacidades próprias, é
do domínio simbólico; tal recrutamento acentua mais o vírus do que a pes-
soa e as características ou capacidades dela. Por outro lado, as pessoas res-
ponsáveis pela admissão de trabalhadores devem estar preparadas para re-
conhecer o valor da competência da PVHS, competência fundada na
experiência, e incluir este elemento no processo de tomada de decisão.

Falta de condições adequadas no seio das
organizações para as PVHS

As organizações podem não ter uma política satisfatória relativamente ao
emprego ou à participação das PVHS. As condições do meio e os equipa-
mentos necessários ou úteis aos seropositivos, como por exemplo estruturas
sanitárias, seguro de doença e apoio psico-social também, poderão não existir.

Problemas de sustentabilidade
Tem que se reconhecer que as pessoas seropositivas podem adoecer por
causa da infecção e das doenças com ela relacionadas, e que algumas
delas morrerão. Isto levanta um obstáculo, particularmente para o sector
privado, onde os patrões se podem sentir ameaçados por uma redução
das horas de trabalho, em consequência de doenças e da perda de mão-
de-obra qualificada resultante de uma mortalidade prematura.

É óbvio que o risco de se adoecer ou de morrer existe para todos os empre-
gados e para todos os membros de uma organização, seja qual for o seu
estatuto serológico. O risco é maior (como certamente maior é a publicida-
de que disso se faz) para as pessoas vivendo com o HIV/SIDA do que para
numerosos outros grupos. Este problema não deve ser escamoteado, pois
é real. Pelo contrário, é preciso falar dele de modo a antecipar eventuais
dificuldades  ligadas à sustentabilidade do projecto.

A experiência mostrou que há muitas maneiras eficazes de se responder
aos desafios acima mencionados, quando se trata de implementar ou me-
lhorar as iniciativas relacionadas com o GIPA.

Documentar as experiências em curso e aproveitar
as lições que delas se tira
Numerosas intervenções de tipo GIPA tiveram êxito e foram objecto de
publicações. Estas são muito úteis, na medida em que servem para explicar
o conceito e os benefícios que delas se pode tirar, ao mesmo tempo que
fornecem exemplos concretos sobre a forma de implementar, as interven-
ções. Entre os exemplos mais notáveis encontram-se os seguintes:

� Organização Ugandesa de Ajuda aos Doentes do SIDA (The AIDS
Service Organisation, TASO), do Uganda. A força motriz que criou e for-
mou a TASO proveio em grande parte, de uma mulher cujo marido tinha

Respostas
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morrido do SIDA. A sua “competência” essencial não residia na formação
académica, mas antes na sua grande motivação, a qual resultava da sua
experiência pessoal de tratar de uma pessoa que tinha SIDA e de ter esta-
do exposta à estigmatização ligada ao HIV. Desde o seu começo, em 1988,
a TASO tornou-se numa das organizações mais importantes e mais inova-
doras no domínio do SIDA ao nível internacional. (Para mais informações
ver Hampton J. Living positively with AIDS – disponível junto de Teaching
Aids at Low Cost (TALC), Londres, Reino Unido.)

� Rede da Ásia-Pacífico de Pessoas Vivendo com o HIV/SIDA (Asia
Pacific Network of People living with HIV/AIDS – APN+). Esta organiza-
ção de apologia na defesa das PVHS teve o seu início em Fevereiro de
1994 quando 42 PVHS de 8 países da região Ásia-Pacífico se encontra-
ram em Kuala Lumpur, na Malásia. Elas acordaram em assumir a defesa
de uma melhoria da condição das PVHS da região, e, agir contra a
estigmatização e a discriminação. Neste momento (1999), a APN+ abran-
ge 10 países. (Ver o site da Internet http://www.hivnet.ch/gnp/asp1.html)

� Projecto “Apoio dos VNU às Pessoas Vivendo com o HIV/SIDA” (UNV
Support to People Living with HIV/AIDS Project). Trata-se de um projecto-
piloto de colaboração entre o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), o Programa dos Voluntários das Nações Unidas (VNU),
a ONUSIDA e a Rede de Pessoas Africanas Vivendo com o HIV e o SIDA –
NAP+). Este projecto, que está no seu segundo ano de actividade no Malawi
e na Zâmbia e que se estenderá em breve à Ásia, recruta, forma e apoia
pessoas seropositivas, que coloca como voluntários nacionais das Nações
Unidas em diversas instituições. (Ver Enhancing the Greater
Involvement of People Living with HIV and AIDS (GIPA) in sub-
Saharan Africa: A UN Response: How far have we gone? (PNUD.)

Criar um ambiente que ajude e apoie as PVHS

O GIPA não pode ser completamente eficaz ou amplamente aplicado sem
que haja mudanças na sociedade em geral, sem que a discriminação e a
estigmatização se transformem em tolerância e aceitação, por meio de cam-
panhas de informação e sensibilização. Tanto os dirigentes políticos como os
tradicionais e religiosos têm um papel fundamental a desempenhar no apa-
recimento destas mudanças sociais. Os parlamentares, por exemplo, podem
ajudar a elaborar leis antidiscriminatórias e políticas nacionais relativas ao
SIDA nos lugares de trabalho. Num outro nível, os agentes da lei podem fazer
muito em certas sociedades, para se limitar a violência física e as outras for-
mas de intimidação para com as PVHS. Actividades oficiais deste tipo, levadas
a cabo por figuras conhecidas, assim como a sua participação mais informal
em iniciativas relacionadas com o SIDA no seio das suas comunidades, po-
dem influenciar consideravelmente o conjunto das atitudes da sociedade para
com as pessoas vivendo com o HIV/SIDA ou por ele afectadas.

À mudança social tem de corresponder a mudança ao nível das instituições,
sejam elas internacionais, nacionais ou locais. Diversas iniciativas (ver abaixo)
podem permitir que pessoas  seropositivas tomem parte na resposta contra a
epidemia. Como foi mencionado acima no capítulo dos desafios, todo o indi-
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víduo tem, porém, o absoluto direito de não revelar o seu estatuto serológico
ou os seus laços com uma pessoa infectada pelo HIV.

Compreender as necessidades e as preocupações
do sector privado

Nas regiões do mundo mais duramente atingidas pela epidemia, muitas
empresas têm numerosos empregados infectados ou afectados pelo HIV/
SIDA. O sector privado tem por isso um grande interesse em participar na
resposta contra a epidemia – e um papel essencial a desempenhar nesta
resposta. É portanto extremamente importante para as empresas e para
quem as dirige que compreendam que se a existência do SIDA entre os
empregados e o público em geral, pode afectar a produtividade e o lucro, é
possível atenuar estes efeitos nefastos por meio de medidas construtivas. O
GIPA está no centro destas medidas.

O facto de as PVHS poderem ser parceiras ideais na planificação de medidas de
conjunto, dos cuidados e do apoio no seio do meio laboral constitui uma men-
sagem essencial para os chefes de empresas. Por exemplo, a educação de pa-
res por uma pessoa infectada pelo HIV ou por alguém “que tem um familiar
com SIDA” pode fazer parte de um plano de acção ao nível da empresa.

O sector privado pode levar a cabo ou encorajar outras actividades de tipo
GIPA, como por exemplo encorajar explicitamente nos seus anúncios as
pessoas seropositivas a candidatarem-se ao emprego, fornecer serviços de
aconselhamento nos locais de trabalho, pôr a colaborar pública e regular-
mente os membros da direcção com PVHS na criação de planos de comba-
te ao HIV/SIDA no local de trabalho, assegurar a formação e adaptar a
carga laboral das PVHS implicadas neste plano de trabalho. Cada uma des-
tas actividades tem o seu custo e este deve ser previsto no orçamento, mas
nenhuma delas é muito dispendiosa e a relação custo-benefício é geral-
mente muito favorável.

Tudo o que puder ser visto como “recrutamento preferencial” é fonte po-
tencial de controvérsia. No sector privado – tanto ou mais do que no públi-
co ou não-governamental – o recrutamento deve basear-se essencialmente
nas qualificações necessárias para dado trabalho. O que não quer dizer que
se possa justificar a recusa de um emprego a uma PVHS que pode (a) pre-
encher correctamente as condições necessárias para determinado trabalho
(b) fornecer os importantes benefícios que o GIPA proporciona.

A experiência mostra que as PVHS estão muitas vezes extremamente moti-
vadas, o que pode justificar o seu recrutamento ainda antes de terem ad-
quirido toda a competência técnica requerida pelo lugar (é claro que terão
sempre de adquirir essa competência, seja através de uma formação, seja
pela experiência adquirida no posto de trabalho). O trabalho de progenito-
res e de parceiros de pessoas seropositivas oferece numerosos exemplos
desta situação: sem qualquer formação em gestão ou administração, e,
com recursos muito limitados, estas pessoas “afectadas pelo HIV” conse-
guiram organizar e gerir milhares de grupos de apoio e de sensibilização
pelo mundo fora. Uma motivação tão forte, pode inflamar ou estimular o
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carisma pessoal de certos indivíduos, e pode também constituir um recurso
precioso quando ela é canalizada pelo GIPA para outras organizações e
outras actividades.

Formação e apoio contínuo aos indivíduos

As actividades de tipo GIPA não podem, porém, depender indefinidamente
da motivação ou do carisma dos indivíduos. É da maior importância forne-
cer formação e apoio às PVHS que participam activamente na resposta con-
tra a epidemia.

As organizações internacionais e as associações de pessoas vivendo com o
HIV/SIDA podem ajudar as pessoas que desejarem desvendar a sua relação
pessoal com o SIDA fornecendo a essas pessoas um programa genérico de
formação. Além da formação com vista ao trabalho específico, a formação
GIPA para as PVHS deverá incluir os seguintes elementos:

� responsabilização pessoal

� técnicas de comunicação e apresentação

� conhecimentos sobre o HIV/SIDA

� aspectos jurídicos do HIV/SIDA

� técnicas de organização e diálogo relativo a estratégia política.

No caso da pessoa vir a assumir qualquer responsabilidade administrativa
no âmbito das actividades do tipo GIPA, a formação deverá também incluir
elementos básicos de planificação e de monitorização dos programas.

Formação e orientação para as organizações

É igualmente importante que as organizações – incluindo os responsáveis
principais e o pessoal de supervisão – beneficiem de uma formação e de
uma orientação sobre os princípios do GIPA. Entre outras considerações, as
organizações que acolhem uma pessoa vivendo com o HIV devem estar
conscientes de que, ao recrutá-la, assumem uma responsabilidade acresci-
da, com consequências em matéria de ética. Com uma preparação adequa-
da, no entanto, esta responsabilidade não é difícil de assumir.

Esta formação deve compreender pelo menos três componentes:

� desafios e vantagens da adopção do GIPA e do recrutamento de PVHS,
incluindo na formulação de estratégias

� responsabilidades das organizações que recebem as PVHS e estratégias
de implementação do GIPA

� lições aprendidas nos trabalhos em curso de implementação do GIPA
(boas práticas).

O conjunto da formação deve visar a criação de um meio ambiente solidário
e de estruturas de organização que permitam a aplicação integral do GIPA
aos mais altos níveis.
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Declaração da Cimeira de Paris sobre o SIDA
1 de Dezembro de 1994

(Nota: os trechos directamente relacionados com o GIPA foram postos em itálico)

Nós, Chefes de Governo ou representantes de 42 Estados reunidos em Paris a
1 de Dezembro de 1994,

I. CONSCIENTES de que a pandemia do SIDA constitui, em virtude da sua
amplitude, uma ameaça para toda a humanidade; que a sua progressão
afecta todas as sociedades; que ela entrava o desenvolvimento social e
económico, nomeadamente dos países mais afectados, e agrava as
disparidades no interior dos países e entre eles; que a pobreza e a discrimi-
nação são factores que contribuem para a propagação da pandemia; que
o HIV/SIDA causa prejuízos irreparáveis às famílias e às comunidades; que
a pandemia atinge todos os indivíduos sem distinção mas que as mulheres,
as crianças e os jovens estão a ficar infectados a um ritmo mais rápido; que
ela não só causa sofrimento físico e moral como serve muitas vezes de
justificação a graves violações dos direitos humanos,

CONSCIENTES IGUALMENTE dos obstáculos de toda a índole - culturais,
jurídicos, económicos e políticos - que entravam a informação, a preven-
ção e a prestação de cuidados e de apoio; de que as estratégias de preven-
ção e de prestação de cuidados são indissociáveis uma da outra e por isso
devem ser parte integrante de uma abordagem de conjunto e eficaz de
luta contra a pandemia; da emergência de novas formas locais, nacionais e
internacionais de solidariedade, implicando particularmente as pessoas vi-
vendo com o HIV/SIDA e as organizações baseadas na comunidade,

II. AFIRMAMOS SOLENEMENTE o nosso dever como dirigentes políticos de
atribuir prioridade à luta contra o HIV/SIDA, o nosso dever de agir com com-
paixão e solidariedade para com as pessoas infectadas ou em risco de o ficar,
no seio das nossas sociedades e na comunidade internacional; a nossa deter-
minação em fazer com que todas as pessoas vivendo com o HIV/SIDA pos-
sam exercer plenamente e em completa igualdade os seus direitos e liberda-
des fundamentais, sem distinção e em todas as circunstâncias; a nossa
determinação em lutar contra a pobreza, a exclusão e a discriminação; a
nossa determinação em mobilizar o conjunto da sociedade - sectores públi-
co e privado, organizações baseadas na comunidade, e pessoas vivendo com
o HIV/SIDA - num espírito de efectiva parceria, o nosso apreço e o nosso
apoio relativamente à acção e ao trabalho efectuado pelas organizações
multilaterais, inter-governamentais, não-governamentais e pelas organiza-
ções baseadas na comunidade, que, estamos cientes, desempenham impor-
tante papel na luta contra a pandemia; a nossa convicção de que só uma
acção mundial mais vigorosa e melhor coordenada, sustentada ao longo do
tempo, como a que vai ser realizada pelo programa conjunto e co-patrocina-
do pelas Nações Unidas sobre o HIV/SIDA, pode deter a pandemia;

III. COMPROMETEMO-NOS NAS NOSSAS POLÍTICAS NACIONAIS A proteger
e promover, no terreno jurídico e social, os direitos das pessoas, nomeada-
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mente os das que vivem com o HIV/SIDA ou que a ele estão mais expostas;
associar plenamente as organizações não-governamentais, as organizações
baseadas na comunidade e as pessoas vivendo com o HIV/SIDA à formulação e
implementação de disposições políticas; fazer com que a lei garanta às pessoas
vivendo com o HIV/SIDA protecção igual quanto ao acesso aos cuidados de
saúde, ao emprego, à liberdade de circulação, à habitação e à protecção social;
reforçar um conjunto de disposições de fundo de prevenção do HIV/SIDA:

� promoção e acesso a diversos meios e métodos de prevenção cultural-
mente aceitáveis, incluindo o preservativo e o tratamento das doenças
sexualmente transmissíveis,

� promoção de uma educação dos jovens apropriada à prevenção, incluin-
do o ensino sobre sexualidade e género, quer na escola, quer fora dela,

� melhoria do estatuto das mulheres, da sua educação e condições de vida,

� acções específicas com vista à redução dos riscos entre as populações
mais vulneráveis - por exemplo, os grupos de alto risco de transmissão
sexual e as populações migrantes - e em colaboração com elas,

� segurança das transfusões de sangue e dos produtos sanguíneos,

� reforço dos cuidados de saúde primários como base na prevenção e nos
serviços de saúde, e integração da luta contra o HIV/SIDA nessas activida-
des, de modo a assegurar um acesso equitativo ao conjunto dos cuidados.

� libertação dos recursos necessários à melhoria do combate à pandemia,
nomeadamente através de um apoio adequado às pessoas infectadas
pelo HIV/SIDA, às organizações não-governamentais e às organizações
baseadas na comunidade que trabalham com as populações vulneráveis.

IV. ESTAMOS DECIDIDOS A AMPLIAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ATRA-
VÉS DAS MEDIDAS E INICIATIVAS QUE SE SEGUEM. Fá-lo-emos através do
nosso empenho e do nosso apoio ao desenvolvimento do programa conjunto
e co-patrocinado pelas Nações Unidas sobre o HIV/SIDA, através do quadro
apropriado para o reforço de parcerias entre todos, e para se dar as grandes
orientações bem como a liderança mundial na luta contra o HIV/SIDA. Cada
iniciativa deverá ser definida e desenvolvida posteriormente no contexto do
programa conjunto e co-patrocinado e noutras instâncias apropriadas:

1. Apoiar uma maior participação das pessoas vivendo com o HIV/SIDA; por
meio de uma iniciativa que reforce a capacidade e a coordenação das redes
de pessoas vivendo com o HIV/SIDA e das organizações baseadas na comu-
nidade. Ao permitir a sua participação plena na nossa resposta conjunta à
pandemia, a todos os níveis - nacional, regional e mundial - esta iniciativa
procurará estimular a criação de um ambiente político, jurídico e social fa-
vorável à luta contra o SIDA.

2. Promover a cooperação internacional na investigação relativa ao HIV/
SIDA, apoiando parcerias nacionais e internacionais entre os sectores públi-
co e privado a fim de se acelerar o desenvolvimento de técnicas profiláticas
e terapêuticas, incluindo vacinas e microbicidas, e de se antecipar as medi-
das que permitam o acesso dos países em vias de desenvolvimento a estes
produtos. Esta cooperação deverá incluir também o desenvolvimento da
investigação das ciências sociais e do comportamento.
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3. Reforçar a colaboração internacional em matéria de segurança das trans-
fusões de sangue com vista-a se coordenar a informação técnica, a elabo-
rar regras de boas práticas para todos os produtos sanguíneos e a encora-
jar a realização de acordos de cooperação que garantam a segurança das
transfusões em todos os países.

4. Encorajar uma iniciativa mundial sob o tema da solidariedade e cuida-
dos, de modo a reforçar, nomeadamente nos países mais necessitados, as
capacidades nacionais em termos de acesso ao conjunto dos serviços de
prestação de cuidados e de protecção social, aos medicamentos essenciais
e aos métodos de prevenção existentes.

5. Mobilizar as organizações locais, nacionais e internacionais que, no âm-
bito das suas actividades trabalham junto de crianças e de jovens, incluin-
do órfãos, expostos ao risco da infecção ou afectados pelo HIV/SIDA a fim
de encorajar uma parceria mundial que permita reduzir o impacto da
pandemia nas crianças e nos jovens do mundo inteiro.

6. Apoiar iniciativas para reduzir a vulnerabilidade das mulheres ao HIV/
SIDA, encorajando os esforços nacionais e internacionais que visam entre-
gar mais poder às mulheres ao melhorarem a sua condição e ao elimina-
rem os obstáculos sociais, económicos e culturais; favorecendo a sua parti-
cipação em todos os processos de decisão e de implementação que lhes
digam respeito; estabelecendo coordenações e reforçando as redes que
promovem os direitos da mulher.

7. Reforçar os mecanismos nacionais e internacionais que se ocupam de
direitos humanos e de ética em matéria de HIV/SIDA, recorrendo
inclusivamente a um conselho consultivo e às redes nacionais e regionais
para que forneçam directrizes, recomendações e orientações úteis, a fim de
que os princípios da não-discriminação e do respeito pela ética e pelos direi-
tos humanos, sejam parte integrante da resposta contra a pandemia.

Instamos todos os países e a comunidade internacional a disponibilizar os recur-
sos necessários à implementação das medidas e iniciativas acima referidas.

Apelamos a todos os países, ao futuro programa conjunto e co-patrocinado
pelas Nações Unidas sobre o HIV/SIDA e às sete organizações e programas
que o constituem, que tomem todas as medidas possíveis para implementar
esta Declaração em coordenação com os programas de ajuda multilateral e
bilateral e as organizações intergovernamentais e não-governamentais.

Países representados na Conferência e que assinaram a Declaração:

Alemanha, Argentina, Austrália, Bahamas, Bélgica, Brasil, Burundi,
Camarões, Cambodja, Canadá, China, Costa do Marfim, Dinamarca,
Djibouti, Espanha, Estados Unidos da América, Federação da Rússia,
Filipinas, Finlândia, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Marrocos,
México, Moçambique, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Uni-
do, República Unida da Tanzania, Roménia, Senegal, Suécia, Suíça,
Tailândia, Tunísia, Uganda, Vietname, Zâmbia, Zimbabwé.
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