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Bu yıl Dünya AIDS Günü'nde, sağlık hakkının önemini ve HIV ile yaşayan ve HIV’den
etkilenen insanların bu hakkı yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları vurguluyoruz.
Sağlık hakkı, temel bir insan hakkıdır; herkes, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara İlişkin Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, ulaşılabilir en yüksek beden ve akıl sağlık
standardından yararlanma hakkına sahiptir.
Dünya, 2030 yılına kadar AIDS'in sona erme hedefini de içinde bulunduran Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri, insanlar sağlık haklarına ulaşamadan elde edilemeyecektir. Sağlık
hakkı, hijyen, gıda, iyi barınma koşulları, sağlıklı çalışma koşulları ve temiz bir
çevreye ilişkin hakları da içeren bir dizi başka haklar ile bağlantılıdır.
Sağlık hakkı, pek çok farklı şeyi ifade eder: kimsenin sağlık hizmetine bir başkasından
daha fazla hakkı olmadığını; yeterli sağlık hizmeti altyapısının mevcut olduğunu; sağlık
hizmetlerinin saygılı ve ayrımcılık yapmadan gerçekleştiğini; ve sağlık bakımının tıbbi
açıdan uygun ve kaliteli olması gerekir. Fakat sağlık hakkı, bundan fazlasıdır;bireyler
sağlıklarına kavuşarak, hayalleri ve vaatleri yerine getirilebilir.
Her Dünya AIDS Günü'nde, AIDS'e bağlı hastalıklardan ölen aile üyelerimizi ve
arkadaşlarımızı hatırlarız ve HIV ile yaşayan ya da HIV'den etkilenen herkesle
dayanışmamızı yeniden hatırlamak istiyoruz.
En başından beri, AIDS ile mücadele sağlık ve esenlik temel hakları üzerine inşa
edilmiştir. AIDS topluluğu sağlığa dayalı hak temelli sistemler için savunmada bulundu ve
dünyanın HIV'nin nasıl önlenebileceği ve nasıl tedavi edileceğine yönelik çabalarını
hızlandırıyor.
Çok fazla insan, özellikle de HIV'den dolayı en çok marjinal ve en fazla etkilenen kişiler,
acilen ihtiyaç duydukları sağlık ve sosyal hizmetlere erişmekte zorlanıyor. Hepimiz arkada
bırakılan bu insanlarla birlikte omuz omuza durmayı ve kimsenin insan haklarının inkar
edilmemesini talep ettik.
Bu yıl, 2030'a kadar AIDS'e son vermeye yönelik 90-90-90 tedavi hedeflerinin
karşılanması yolunda önemli adımlar atıldı. HIV ile yaşayan yaklaşık 21 milyon insan
tedavi altındadır ve dünyanın birçok yerinde yeni HIV enfeksiyonları ve AIDS'e bağlı
ölümler azalmaktadır. Fakat kayıtsız olmamalıyız. Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde
yeni HIV enfeksiyonları 2010'dan bu yana %60, AIDS'e bağlı ölümler ise %27 oranında
arttı.Batı ve Orta Afrika bölgesi hala geride kalıyor; üç kişiden ikisi tedaviye erişmiyor.

Tüm başarılar rağmen AIDS henüz bitmedi. Fakat herkesin, her yerde sağlık hakkına
erişmesini sağlamak mümkün olabilir.
UNAIDS
Birleşmiş Milletler HIV / AIDS Ortak Programı (UNAIDS) dünyaya sıfır yeni HIV
enfeksiyonu, sıfır ayrımcılık ve sıfır AIDS'e bağlı ölümlerle ilgili paylaşılan bu vizyonu
sağlamaya yönelmekte ve ilham kaynağı olmaktadır. UNAIDS 11 BM kuruluşunun
(BMMYK, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, BM Kadınları, ILO, UNESCO,
DSÖ ve Dünya Bankası) çabalarını bir araya getiriyor ve 2030 yılına kadar AIDS salgınını
sona erdirmek için küresel ve ulusal ortaklarla yakın işbirliği içinde Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin bir parçası olarak çalışıyor. Unaids.org adresinde daha fazla bilgi
edinin ve Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da bize bağlanın.

