ABOUT HIV
ВІЛ і права людини
У більшості країн світу люди, що живуть з ВІЛ,
мають такі ж права і обов’язки, як інші громадяни.
Незважаючи на це, вони все ще стикаються з різними
упередженнями та дискримінацією. Коли хтось
дізнається про ВІЛ, його ставлення до цієї людини
може змінитися.
Стигма щодо ставлення до людей з ВІЛ існує у вигляді
різних упереджень, які також можуть впливати
на життя цих людей, як і упередження пов’язані з
етнічною приналежністю, сексуальною орієнтацією,
статтю або економічним статусом.

Міжнародні права людини
У різних країнах права та обов’язки людей, що живуть з ВІЛ,
відрізняються. У теорії вони захищені цілою низкою документів з
питань міжнародних прав людини. А саме:
•

Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права
(ICCPR)

•

Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації проти
жінок (CEDAW)

•

Конвенцію ООН про права дитини (UNCRC)

•

Міжнародну конвенцію про усунення всіх форм расової
дискримінації (ICERD)

•

Декларацію про зобов’язання з ВІЛ/СНІД Спеціальної сесії
Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІД

•

Заяву щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності
Генеральної Асамблеї ООН.

З якою дискримінацією доводиться			
стикатися людям, що живуть з ВІЛ?
У деяких країнах існують закони, які можуть ускладнити життя людям
з ВІЛ, наприклад, заборонити їм в’їзд до країни, право на працю та
проживання.

Розробка веб-сайтів www.pro-vich.info і www.about-HIV.info стала
можливою завдяки підтримці компанії Янссен. Спонсор ніяким чином
не впливав на зміст і наповнення вказаних веб-сайтів. Інформація, яку
містять вказані веб-сайти, направлена на підтримку пацієнтів, і ні в
якому разі не відміняє консультації з лікарем. Зверніться до лікаря або
консультанта вашого лікувального закладу для отримання інформації
стосовно вашої ситуації.
Розроблено в співробітництві організацій NAM aidsmap, Європейської

У деяких країнах секс без презерватива або без інформування
партнера про те, що у вас ВІЛ, може вважатися кримінальним
злочином. Мережа правосуддя для людей з ВІЛ – це група людей,
що працюють у сфері ВІЛ та кримінального права з питань передачі
вірусу. Більше інформації можна знайти на їхньому сайті: www.
hivjustice.net.
Також проблематичною може бути поведінка деяких людей.
Обов’язкове тестування, відмова від надання лікування у госпіталі або
працевлаштування через ВІЛ – лише деякі приклади дискримінації.
Іноді ВІЛ не є основною причиною дискримінації. Ви можете
зіткнутися зі стигмою, якщо ви гей, працівник секс-бізнесу, мігрант
або ж особа, яка приймає наркотики. У низці країн чинні правила
та закони можуть бути дискримінаційними: наприклад, наявність
хронічного захворювання може ускладнити страхування життя або
придбання нерухомості.
Якщо ви відчуваєте дискримінацію, це може вплинути на вас та ваше
оточення. В такому випадку дуже важливо мати можливість отримати
підтримку.

Які мої права?
Юридично у більшості країн ВІЛ не може бути підставою для
дискримінації. На жаль, це не означає, що люди з ВІЛ ніколи не
стикаються з дискримінацією або стигмою.
Гарним початком для захисту від дискримінації може бути
обізнаність у правах. Місцеві громади або організації можуть
допомогти вам зрозуміти відповідні закони у вашій країні, а також
дізнатися про свої права і боротися з дискримінацією.
Наприклад, якщо вам відмовили у працевлаштуванні або
звільняють з роботи через ВІЛ, ви можете мати законні права
оскаржити це рішення.

Де я можу знайти підтримку?
Для початку ви можете зв’язатися з місцевими організаціями
людей, що живуть з ВІЛ. В залежності від країни та контексту,
прийнятним варіантом також може бути консультація з юристом.

групи по лікуванню СНІДу, Aids Action Europe, Східноєвропейського
та Центральноазіатського об’єднання людей, які живуть з ВІЛ, та
Міжнародної коаліції по готовності до лікування (ITPCru).
Детальну інформацію можна отримати на веб-сайтах www.about-hiv.
info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com.
Реєстраційний номер благодійної організації у Великобританії:
1011220

