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VIH/Sida, una qüestió de DRETS 

 

Benvingudes totes i tots a la lectura del manifest unitari del Comitè 1r de Desembre – 

Plataforma unitària d’ONG-Sida de Catalunya en motiu del Dia Mundial de la Sida, 

 

Enguany, sota el lema “VIH/Sida, una qüestió de DRETS” posem l’èmfasi en la 

necessitat d’incorporar la perspectiva basada en drets humans en l’abordatge social 

i polític de la infecció en ple segle XXI. Volem reivindicar l’equitat, la diversitat, la 

llibertat, la intimitat, la informació, l’autonomia, la salut i el plaer com a premisses 

fonamentals per lluitar contra el VIH i l’estigma relacionat.  

 

L’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma relacionat, 

aprovat pel Parlament de Catalunya el 2014 – ara farà ja 3 anys i mig -  instava al 

govern a impulsar el Pacte Social contra l’Estigma i les Discriminacions. Si bé 

aquest any des de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies s’han fet els primers passos per articular-lo encara ara, a punt 

d’acabar la legislatura, ens trobem sense un full de ruta que ens permeti pensar 

que la lluita contra l’estigma i els drets de les persones que viuen amb VIH siguin 

una realitat.  

 

Des de les entitats treballem per fer efectius els drets fonamentals de totes les 

persones, construint estratègies d’abordatge comunitari del VIH que tenen en 

compte les diferents esferes de les nostres vides.  

 

Reivindiquem, 

 

- LA INTIMITAT i LA LLIBERTAT de totes les persones des d’una dimensió positiva, 

des de la ferma convicció que les institucions i els poders públics han de preservar 

unes condicions necessàries de vida que ens permetin desenvolupar-nos lliurement 

i que contemplin totes les realitats.  

 

- L’EQUITAT i LA DIVERSITAT, perquè sabem que no podem considerar-nos iguals 

si no tenim en compte les identitats culturals, d’origen, socials, econòmiques, 

d’orientació sexual i de gènere, i totes les dimensions que ens fan diverses, que ens 
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col·loquen en posicions diferents. La diversitat és una riquesa que cal que 

preservem. 

 

- LA INFORMACIÓ com a eina per poder exercir el control sobre les nostres pròpies 

decisions, per lluitar contra la por i l’estigma a què estem avesats en una societat 

de la desinformació. Per dotar-nos d’AUTONOMIA. 

 
- El DRET AL PLAER i a la SALUT; una salut que contempli el benestar físic, 

emocional i social. Una salut que tingui en compte l’autonomia i el dret al propi cos 

com a eixos fonamentals de la persona. Una salut que ens inclogui a totes, que 

sigui pública, universal i gratuïta.   

 
En definitiva, volem posar LA VIDA al centre de les polítiques vers el VIH i la tasca 

de les entitats que hi treballem.  

 

Reivindiquem els DRETS, reivindiquem LA VIDA.  

 

Comitè 1r de desembre 

1 de desembre de 2017 

 

	


