
Cumprindo a promessa:
Uma agenda de ação
para mulheres e AIDS

Capacitando mulheres na luta
contra AIDS

www.womenandaids.unaids.org

A Coalição Mundial Mulheres e AIDS
foi lançada pela UNAIDS em 2004 em
resposta à feminização progressiva da
epidemia da AIDS e à preocupação
crescente com o fato de que as
estratégias vigentes não se afinavam
com as questões femininas.

Compõe-se de grupos da sociedade
civil, redes de mulheres vivendo com
AIDS e agências das Nações Unidas
que juntaram forças a nível mundial e
nacional para promover a adequação
dos programas de combate à AIDS às
necessidades de mulheres e meninas. 

Seu trabalho cobre frentes diferentes,
com o intuito de promover:

• a prevenção de novos casos de
contaminação, mediante a
expansão do acesso aos serviços de
planejamento familiar 

• o acesso equitativo ao atendimento
anti-HIV

• o acesso universal à educação
• o direito da mulher à posse e

herança de bens
• a redução da violência contra a

mulher
• um maior apoio ao trabalho

assistencial prestado por mulheres 
• a pesquisa e o financiamento de

métodos femininos de prevenção
do HIV 

• a liderança feminina nas atividades
de combate à AIDS.

Entidades participantes da
Coalição Mundial Mulheres e
AIDS:

Anistia Internacional
Centro para a Liderança Global das Mulheres
Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação
Campanha Mundial para a Educação
Campanha Mundial pelos Microbicidas
HelpAge Internacional
Aliança Internacional sobre HIV/AIDS
Centro Internacional de Pesquisa sobre a Mulher
Comunidade Internacional de Mulheres vivendo
com HIV/AIDS
Partenariado Internacional para os Microbicidas
Federação Internacional de Planejamento Familiar
Fundo das Nações Unidas para a Infância
Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas
para a Mulher
Fundo de População das Nações Unidas 
Organizaçao Mundial da Saude
Associação Cristã Feminina Internacional
Jovens Positivos

“Toda estratégia de
combate à AIDS deveria,
necessariamente, passar
no teste: funciona para

mulheres também?”

Dr. Peter Piot, 
Diretor Executivo, 

UNAIDS
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• 17.3 milhões de mulheres ao redor
do globo vivem com AIDS: 48% da
população adulta infectada.

• 76% das mulheres soropositivas
vivem na Africa sub-sahariana.

• A contaminação de mulheres pelo
vírus da AIDS está em pleno
crescimento na Asia, Europa do
Leste e América Latina.

• Desigualdades de gênero e um
status inferior permanecem dois
fatores cruciais no ciclo de
contaminação das mulheres.

De um modo geral, as ações de combate
à AIDS em curso não correspondem aos
fatores sociais, culturais e econômicos
que tornam as mulheres mais vulneráveis
ao HIV e que as condena injustamente a
arcar com o fardo maior na liderança com
as consequências da epidemia.

Ainda hoje, mulheres e meninas:
• Têm pouco acesso à educação e às

informações sobre o HIV.
• Encontram-se, em sua maioria, em

situação de desvantagem em relação
ao parceiro, tanto no casamento
quanto na relação sexual. 

• São as principais responsáveis pela
assistência a familiares e membros da
comunidade acometidos de doenças
ligadas à AIDS.

• Desempenham um papel secundário
na elaboração de políticas e ações de
combate à AIDS.

Os governos nacionais reafirmam
constantemente seu compromisso com
a melhoria do status da mulher e
reconhecem o quanto a precariedade
desse último está intimamente
vinculada à proliferação do HIV. Mas
ainda há muito por fazer.

Consciente disso, a Coalição Mundial
Mulheres e AIDS, dirigida pela
ONUSIDA, conclama os governos e a
comunidade internacional a:

• Garantir os direitos das mulheres.
• Aumentar os investimentos nos

programas de combate à AIDS
direcionados ao público feminino.

• Abrir mais espaço para as mulheres
no clube fechado das instâncias
decisórias.

Aumentar os investimentos nos
programas de combate à AIDS
direcionados ao público
feminino
• Rever e adaptar estratégias

existentes de combate à AIDS e
promover sua adequação às
necessidades específicas das
mulheres.

• Expandir o acesso a serviços tais
como educação, saúde sexual e
reprodutiva, acompanhamento pré-
natal, prevenção da contaminação
mãe-bebê e terapia anti-retroviral.

• Financiar a pesquisa e a
disponibilidade de microbicidas e do
preservativo feminino.

• Ampliar quantitativa e qualitativamente
as iniciativas de apoio aos prestadores
de assistência a pessoas vivendo com
AIDS.

Abrir mais espaço para as
mulheres no clube fechado das
instâncias decisórias
• Rever a composição das instâncias de

coordenação nacional da luta anti-
AIDS para garantir a
representatividade de mulheres e
professionais com experiência na área
de gênero.

• Aumentar os investimentos no
treinamento de mulheres,
particularmente mulheres vivendo
com AIDS, para promover sua
eficiência como advogadas e líderes
no combate à AIDS.

Garantir os direitos das
mulheres
• Garantir que a legislação vigente –

seja ela estatutória, jurídica ou
comum – proteja efetivamente as
mulheres contra todo tipo de
violência e assegure seu direito a
possuir e herdar bens.

• Investir em estratégias para educar a
polícia, o poder judiciário, os serviços
sociais, funcionários públicos e líderes
comunitários quanto às leis e suas
responsabilidades legais.

• Desenvolver e custear programas
voltados para a melhoria dos serviços
de assistência jurídica e outros
mecanismos de apoio, de forma a
permitir às mulheres de reinvidicar
seus direitos adquiridos.
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