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Pﬁedmluva k ãeskému vydání.
„Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva“ jsou mezinárodním dokumentem, kter˘ zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplÀování lidsk˘ch práv v souvislosti
s HIV/AIDS.
Riziko HIV/AIDS a nenaplÀování ãi poru‰ování lidsk˘ch práv spolu
ãasto souvisí. Mezinárodní právní systém jasnû ﬁíká, Ïe HIV status by
nemûl b˘t jak˘mkoliv dÛvodem k diskriminaci osob Ïijících
s HIV/AIDS. K tomuto závazku se naposledy vyslovila i „Politická
deklarace OSN“ v r. 2006.
V uvedené „Mezinárodní smûrnici pro HIV/AIDS a lidská práva“
poprvé sumarizujeme v ãeském pﬁekladu i závazky na‰eho státu na
poli ochrany lidsk˘ch práv ve vztahu k HIV/AIDS.
První vydání ãeské verze smûrnic vûnujeme památce Jonathana Manna1
(1947-1998), b˘valého ﬁeditele Global Programme on AIDS, kter˘ si
byl dobﬁe vûdom, Ïe pokroku v oblasti ﬁe‰ení problematiky HIV/AIDS
nelze dosáhnout bez dÛsledné a soustavné ochrany lidsk˘ch práv
a svobod. V pﬁí‰tím roce uplyne 10 let od jeho tragického skonu ve
vûku 51 let.
Jeho my‰lenky stále Ïijí, vãetnû idejí obsaÏen˘ch v této „Mezinárodní
smûrnici pro HIV/AIDS a lidská práva“.

Jonathan Mann (1947-1998)
b˘val˘ ﬁeditel Global Programme on AIDS

MUDr. Jaroslav Jedliãka, CSc. a Jiﬁí Stupka, DiS.
Státní zdravotní ústav
1

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/manne.pdf
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Pﬁedmluva
Od pﬁijetí mezinárodních smûrnic na „Druhé mezinárodní konferenci o HIV/AIDS a lidsk˘ch právech“ v roce 1996 uplynulo více neÏ
10 let. Z hlediska této rychle se ‰íﬁící a stále se rozvíjející epidemie
bylo uplynulé desetiletí bohaté na události jak dobré, tak i ‰patné.
DÛkazy o úãinnosti léãby infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu (HIV) byly poprvé pﬁedstaveny v roce 1996, coÏ zmûnilo pohled
na tuto infekci. Ze stavu bezmocnosti se postupnû stal zvladateln˘
zdravotní stav. ZároveÀ s tím, jak epidemie HIV/AIDS jasnû poukázala na obrovské rozdíly ve zdravotní péãi na celém svûtû, lidé infikovaní virem HIV zaãali mimo jiné poÏadovat, aby se zaãal rovnûÏ ﬁe‰it
fakt, Ïe miliony lidí stále umírají na nyní jiÏ léãitelnou nemoc. V roce
2001 pﬁijala Komise pro lidská práva OSN usnesení, v nûmÏ konstatovala, Ïe právo na nejlep‰í dosaÏiteln˘ zdravotní stav zahrnuje pﬁístup
k antiretrovirové terapii infekce HIV. Následnû pak v roce 2002 Úﬁad
vysokého komisaﬁe OSN pro lidská práva (OHCHR) a Svûtov˘
program boje proti AIDS OSN (UNAIDS) sponzorovaly „Tﬁetí mezinárodní konferenci o HIV/AIDS a lidsk˘ch právech“ s cílem pﬁepracovat smûrnici ã. 6 (která je uvedena v tomto v˘tisku) tak, aby odráÏela i lidské právo na pﬁístup k prevenci infekce HIV a zároveÀ
k léãbû, péãi a podpoﬁe nemocn˘ch s HIV/AIDS.
Pro miliony potﬁebn˘ch lidí nadále zÛstává zásadním a naléhav˘m
problémem z hlediska zdraví a lidsk˘ch práv v‰eobecn˘ pﬁístup k antiretrovirov˘m lékÛm, jakoÏ i k prevenci infekce HIV, a k péãi a podpoﬁe
o nemocné s HIV/AIDS. Pﬁesto se poãet osob, které mají zaji‰tûn
pﬁístup k potﬁebn˘m lékÛm, stále postupnû zvy‰uje. V tomto ohledu se
vlády a mezinárodní spoleãenství v roce 2006 zavázaly, Ïe vyvinou
maximální úsilí, aby do roku 2010 dosáhly celosvûtového cíle, jímÏ je
v‰eobecn˘ pﬁístup ke komplexním preventivním programÛm
v oblasti HIV/AIDS, a k léãbû, péãi a podpoﬁe osob infikovan˘ch
virem HIV a nemocn˘ch AIDS. Dal‰í závazky s ãasov˘m ohraniãením (vãetnû závazkÛ ve sféﬁe lidsk˘ch práv a HIV/AIDS) byly
v tomto desetiletí uãinûny v rámci tzv. „Miléniové deklarace“
a „Deklarace závazkÛ“, které byly pﬁijaty Valn˘m shromáÏdûní OSN a
které byly v roce 2006 na Valném shromáÏdûní roz‰íﬁeny o tzv. „Politickou deklaraci“ ze schÛzky na vysoké úrovni o AIDS, rovnûÏ na
Valném zasedání OSN. V tûchto závazcích jsou obsaÏeny pﬁístupy
a principy, které v reakci na HIV/AIDS byly shledány jako efektivní,
a také mnohem ‰ir‰í politické závazky t˘kající se této pandemie. Napﬁ.
financování programÛ boje proti HIV/AIDS v globálním mûﬁítku se
v prÛbûhu uplynulého desetiletí zv˘‰ilo témûﬁ tﬁicetkrát.
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Situace nicménû nadále zÛstává váÏná, poãet nakaÏen˘ch
infekcí HIV se na celém svûtû zdvojnásobil a ãiní teì více neÏ 40
milionÛ osob, pﬁiãemÏ Ïeny nyní tvoﬁí polovinu z lidí Ïijících s infekcí
HIV. Poãty infikovan˘ch nejrychleji narÛstají u mlad˘ch lidí, zejména
u mlad˘ch Ïen. Následkem epidemie HIV/AIDS osiﬁelo jiÏ na celém
svûtû pﬁibliÏnû 14 milionÛ dûtí. V˘skyt infekce HIV se nejvíce zv˘‰il
u skupin, které Ïijí na okraji spoleãnosti, napﬁíklad u Ïen a muÏÛ
v sexbyznysu, uÏivatelÛ drog a a pﬁíslu‰níkÛ gay minority. Rozsah
intervencí smûﬁujících ke vzdûlávání v oblasti HIV/AIDS, k roz‰iﬁování preventivních programÛ, sluÏeb a léãby u osob infikovan˘ch
virem HIV, k ochranû pﬁed diskriminací a sexuálním násilím, je
v mnoha ãástech svûta velmi omezen˘ a v tomto rozsahu dále nepﬁijateln˘.
Od doby návrhu mezinárodních smûrnic nám epidemie HIV/AIDS
neustále sama potvrzuje, Ïe vztah mezi infekcí HIV a lidsk˘mi právy
je v˘znamn˘. OhroÏení infekcí HIV a její dÛsledky pramení
v˘znamnou mûrou z poru‰ování lidsk˘ch práv a z diskriminace
a násilí, které vytváﬁejí a udrÏují stav chudoby na Zemi. Infekce HIV
následnû vyvolává dal‰í poru‰ování lidsk˘ch práv, napﬁíklad dal‰í
diskriminaci a dal‰í vlny násilí. V prÛbûhu posledního desetiletí se
úloha lidsk˘ch práv v reakci na epidemii HIV/AIDS a její následky
stala naprosto zﬁejmou. Mezinárodní systém ochrany lidsk˘ch práv
jasnû uznal HIV pozitivitu jako stav, kvÛli nûmuÏ je jakákoliv
forma diskriminace nepﬁípustná. DÛsledky infekce HIV zároveÀ
zdÛraznily nerovnosti a zranitelnost vÛãi této infekci, které vedou
k vy‰‰í míﬁe ohroÏení u Ïen, dûtí, ekonomicky slab˘ch a marginalizovan˘ch skupin. Tím tyto dÛsledky pﬁispûly k novému zájmu o lidská
práva obecnû. V tomto ohledu byla v obsahu práva na zdraví stále
ãastûji definována dostupnost a pﬁístup k prevenci infekce HIV, léãbû,
péãi a podpoﬁe pro osoby Ïijící s HIV/AIDS, jak dospûlé tak i dûti,
které jsou nyní v tomto právu explicitnû zahrnuty. Prostﬁednictvím
legislativy ãi soudních úprav mnoho státÛ uznalo, Ïe souãástí lidsk˘ch
práv jejich obãanÛ je právo na léãbu infekce HIV, ãímÏ se potvrdilo, Ïe
poru‰ování ekonomick˘ch, spoleãensk˘ch a kulturních práv je Ïalovatelné. Infekce HIV vynesla do popﬁedí nesnadné otázky související
s lidsk˘mi právy lidí, kteﬁí se chovají v rozporu se zákonem, a dÛleÏité
rovnûÏ je, Ïe infekce HIV zdÛraznila v˘znam ochrany lidsk˘ch práv
tûch, kteﬁí jsou epidemií nejvíce postiÏeni – lidé Ïijící s HIV/AIDS
a ti, kteﬁí jsou vÛãi ní nejvíce zranitelní. Takov˘ pokrok posílil zásady
nedûlitelnosti a v‰eobecnosti lidsk˘ch práv. Mezinárodní smûrnice o
lidsk˘ch právech a HIV/AIDS vyplynuly ze Ïádosti, kterou pﬁed
mnoha lety pﬁedloÏila „Komise pro lidská práva“ OSN, která zdÛraznila potﬁebu a nutnost poskytnout státÛm návod k tomu, jaké konkrétní
kroky mají uãinit, aby chránily lidská práva v celé ‰íﬁi infekce HIV
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a onemocnûní AIDS. S postupem této epidemie nám získané zku‰enosti potvrzují, Ïe ochrana lidsk˘ch práv zmírÀuje lidské utrpení,
zachraÀuje Ïivoty, pﬁispívá k úãinné ochranû veﬁejného zdraví a je
úãinnou reakcí na epidemii HIV/AIDS. Mezinárodní smûrnice pﬁedstavují v˘sledek spoleãné práce „Úﬁadu vysokého komisaﬁe OSN pro
lidská práva“ a „Svûtového programu boje proti AIDS“ (UNAIDS),
jehoÏ desáté v˘roãí vzniku jsme vzpomenuli právû v roce 2006.
Naléháme na vlády, nevládní organizace, systém OSN a místní
orgány, aby tyto Smûrnice vyuÏily a vycházely z nich, a aby pokraãovaly v hledání cest k realizaci svého závazku chránit lidská práva
v reakci na smrtící epidemii HIV/AIDS.

ãervenec 2006

(podpis neãiteln˘)
Louise A r b o u r
vysoká komisaﬁka OSN
pro lidská práva

(podpis neãiteln˘)
Peter P i o t
v˘konn˘ ﬁeditel UNAIDS
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Úvod
„Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva“ vznikly
na základû rÛzn˘ch v˘zev k jejich vypracování z dÛvodu potﬁeby
disponovat uÏiteãn˘m návodem pro vlády a dal‰í organizace, a to jak
nejlépe propagovat, chránit a naplÀovat lidská práva v souvislosti
s epidemií HIV/AIDS. Bûhem první „Mezinárodní konference o AIDS
a lidsk˘ch právech“, kterou zorganizovalo „Stﬁedisko OSN pro lidská
práva“ ve spolupráci se „Svûtovou zdravotnickou organizací“
v Îenevû v roce 1989 (ve dnech 26. aÏ 28. ãervence) , diskutovali její
úãastníci o moÏnosti vypracování smûrnic, které by pomohly dodrÏovat mezinárodní normy pro lidská práva v oblasti legislativy,
rÛzn˘ch administrativních postupÛ a rovnûÏ i v celkové politické strategii.2 OM nûkolik let pozdûji generální tajemník OSN ve své zprávû
„Komisi pro lidská práva“ OSN na jejím padesátém prvním zasedání
(E/CN.4/1995/45, odst. 135) uvedl, Ïe „v˘voj takov˘ch smûrnic ãi
zásad by mohl poskytnout mezinárodní rámec pro diskusi o otázkách
lidsk˘ch práv na národní, regionální a mezinárodní úrovni, abychom
dospûli ke komplexnûj‰ímu porozumûní sloÏitému vztahu mezi oblastí
veﬁejného zdraví a lidsk˘mi právy ve vztahu k epidemii HIV/AIDS.
Vládám by smûrnice mohly b˘t uÏiteãné, zejména pokud by jasnû
popsaly, jak se normy pro lidská práva aplikují na problematiku
HIV/AIDS, a pokud by urãily konkrétní a specifická opatﬁení v oblasti
legislativy i praxe, která by mûla b˘t realizována.“
Ve svém rozhodnutí ã. 1996/43 z 19. 4. 1996 z padesátého druhého
zasedání „Komise pro lidská práva“ OSN Ïádala, aby vysok˘ komisaﬁ
OSN pro lidská práva pokraãoval mimo jiné ve spolupráci
s programem UNAIDS, s nevládními organizacemi a se zájmov˘mi
sdruÏeními osob Ïijících s HIV/AIDS, ve snaze „vypracovat smûrnice
k propagaci a ochranû uznání lidsk˘ch práv v souvislosti s epidemií
HIV/AIDS“. Komise zároveÀ Ïádala, aby generální tajemník OSN
pﬁipravil na následující, tedy padesáté tﬁetí zasedání komise, novou
zprávu o v˘‰e uveden˘ch smûrnicích, vãetnû v˘sledkÛ z druhého zasedání odborníkÛ na lidská práva a HIV/AIDS, a o jejich mezinárodní
aplikaci.
„Komise pro lidská práva“ OSN a „Svûtov˘ program boje proti
AIDS“ OSN (UNAIDS) zareagovaly na v˘‰e uvedené Ïádosti
a svolaly „Druhou mezinárodní konferenci o HIV/AIDS a lidsk˘ch
právech“, která se konala v Îenevû od 23. do 25. záﬁí 1996. Na této
konferenci se se‰lo celkem 35 odborníkÛ na problematiku HIV/AIDS
a lidsk˘ch práv, mezi nimiÏ byli vládní pﬁedstavitelé a pracovníci
2

Zpráva z Mezinárodní konference o AIDS a lidsk˘ch právech, Îeneva, 26. – 28. 7. 1989
(HR/PUB/90/2).
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národních programÛ boje proti AIDS, lidé postiÏení nemocí AIDS,
bojovníci za lidská práva, vûdci, pﬁedstavitelé regionálních a národních organizací pro etiku, právo, lidská práva a infekci HIV a pﬁedstavitelé orgánÛ a agentur OSN, nevládních organizací a organizací na
podporu osob Ïijících s HIV/AIDS (ASO). Úãastníci konference pﬁed
sebou mûli pût podkladov˘ch dokumentÛ, které byly objednány za
úãelem objasnûní konkrétních regionálních a tematick˘ch zku‰eností
a problémÛ v souvislosti s infekcí HIV a lidsk˘mi právy. Úãastníci
diskutovali o nejdÛleÏitûj‰ích zásadách ochrany lidsk˘ch práv,
o obavách vypl˘vajících v kontextu HIV/AIDS a rovnûÏ o konkrétních
opatﬁeních, která by státy mohly pﬁijmout, aby úãinnû chránily lidská
práva v kontextu epidemie HIV/AIDS. V˘sledkem této práce byl vznik
„Mezinárodních smûrnic pro HIV/AIDS a lidská práva“ (dále téÏ jen
„Smûrnice“). Kompletní text pﬁijat˘ na Druhé mezinárodní konferenci
je uveden v pﬁíloze ã. I zprávy generálního tajemníka pro „Komisi pro
lidská práva OSN“, v dokumentu E/CN.4/1997/37. Smûrnice byly
vydány tiskem v roce 1998 „Úﬁadem vysokého komisaﬁe pro lidská
práva“ OSN (OHCHR) a „Svûtov˘m programem boje proti AIDS“
OSN (UNAIDS).
K v˘znamnému v˘voji do‰lo v oblasti práva na zdraví a pﬁístupu
k prevenci infekce HIV, k léãbû, péãi a podpoﬁe osob Ïijících
s HIV/AIDS, vãetnû pokroku v dostupnosti diagnostick˘ch testÛ
a léãby infekce HIV, zahrnující i antiretrovirovou terapii. Na mezinárodní, regionální a národní úrovni dochází k ‰íﬁení závazkÛ k plnému
dodrÏování v‰ech lidsk˘ch práv souvisejících s infekcí HIV, vãetnû
lep‰ího pﬁístupu ke zdravotním sluÏbám pro lidi Ïijící s HIV/AIDS.
Mezi klíãové dokumenty patﬁí „Deklarace závazkÛ“ OSN t˘kající se
HIV/AIDS3; Rozvojové cíle pro dal‰í tisíciletí4, obecná poznámka
ã. 14 „Komise pro ekonomická, spoleãenská a kulturní práva“5; a usnesení „Komise pro lidská práva“ OSN o právu na nejlep‰í dosaÏiteln˘
zdravotní stav6 a pﬁístup k lékÛm7.
Ve svûtle pokrokÛ v léãbû infekce HIV a v˘voje antiretrovirov˘ch
lékÛ, ale také na základû souãasné nerovnosti v pﬁístupu k léãbû
v jednotliv˘ch ãástech svûta a vzhledem k politickému a právnímu
v˘voji od vypracování Smûrnic v roce 1996, se vysok˘ komisaﬁ OSN
pro lidská práva a v˘konn˘ ﬁeditel programu UNAIDS rozhodli svolat
„Tﬁetí mezinárodní konferenci o HIV/AIDS a lidsk˘ch právech“, která
3

4

5

6
7

„Deklarace závazkÛ“ t˘kající se HIV/AIDS3 („Globální krize – globální opatﬁení“), usnesení
Valného shromáÏdûní OSN ã. S-26/2 z 27. 6. 2001
„Miléniová deklarace“ tisíciletí Organizace spojen˘ch národÛ, usnesení Valného shromáÏdûní
OSN ã. 55/2 z 8. 9. 2000
Obecná poznámka ã. 14 o právu na nejlep‰í dosaÏiteln˘ zdravotní stav, pﬁijatá 11. 5. 2000
(E/C.12/2000/4).
Usnesení „Komise pro lidská práva“ OSN ã. 2002/31 z 22. 4. 2002.
Usnesení „Komise pro lidská práva“ OSN ã. 2002/33 a 2002/32 z 22. 4. 2002.
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se uskuteãnila ve dnech 25. a 26. 7. 2002 v Îenevû s cílem aktualizovat
smûrnici ã. 6. Tímto dokumentem se pÛvodní Smûrnice mûní revidovanou smûrnicí ã. 6 a souvisejícími poznámkami a doporuãeními
k realizaci této smûrnice.
Od prvního vydání v roce 1998 a od revidované smûrnice ã. 6
v roce 2002 poskytuje nové znûní „Mezinárodních smûrnic pro
HIV/AIDS a lidská práva“ dÛleÏit˘ návod pro vlády, mezinárodní
organizace, nevládní organizace a obãanská sdruÏení k rozvoji a realizaci úãinn˘ch národních strategií pro boj s infekcí HIV a AIDS.
„Komise pro lidská práva“ OSN poÏádala ãlenské státy, aby podnikly
v‰echny nezbytné kroky k zaji‰tûní uznání, ochrany a naplÀování
lidsk˘ch práv v souvislosti s HIV/AIDS, a apelovala na ãlenské zemû
OSN, aby zajistily soulad sv˘ch právních pﬁedpisÛ, teoretick˘ch
a praktick˘ch postupÛ se schválen˘mi mezinárodními smûrnicemi8.
Generální tajemník OSN pﬁedal „Komisi pro lidská práva“ zprávu
o krocích, které uãinily jednotlivé vlády a orgány, programy a specializované agentury OSN, aby Smûrnice prosazovaly a uvádûly do
praxe.9
Neustále sílí celosvûtové odhodlání epidemii HIV/AIDS zmírnit
a posléze zastavit. Na svûtovém summitu OSN v roce 200510 se pﬁední
svûtoví pﬁedstavitelé vlád a zemí zavázali k rozsáhlé podpoﬁe prevence
infekce HIV, a podpoﬁe, léãbû a péãi o osoby Ïijící s HIV/AIDS s cílem
maximálnû se pﬁiblíÏit dosaÏení cíle, tj. v‰eobecné dostupnosti léãby
pro v‰echny, kdo ji potﬁebují, a to do roku 2010. „Politická deklarace“
ze schÛzky na vysoké úrovni o AIDS na pÛdû OSN v roce 2006 tyto
závazky opûtovnû potvrdila a dále roz‰íﬁila.

8
9
10

Usnesení „Komise pro lidská práva“ OSN ã. 1997/33, 1999/49, 2001/51, 2003/47, 2005/84.
E/CN.4/1999/76, E/CN.4/2001/80, E/CN.4/2003/81, E/CN.4/2005/79
Usnesení Valného shromáÏdûní OSN ã. 60/1 z 16. 9. 2005.
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1. Smûrnice pro ãlenské zemû OSN
NíÏe jsou uvedeny doporuãené Smûrnice, jimiÏ by se státy mûly
ﬁídit, aby prosazovaly a chránily lidská práva ve vztahu
k infekci HIV a nemoci AIDS. Tyto Smûrnice jsou pevnû zakotveny v rámci dosavadních norem pro lidská práva a jsou zaloÏeny
na dlouholet˘ch zku‰enostech z úãinn˘ch strategií, které se osvûdãily v boji s touto infekcí. Normativní zásady spoleãnû s praktick˘mi postupy poskytují státÛm návod, jak mají své politické
postupy a programy pﬁesmûrovat a zmûnit, aby zajistily v˘kon
lidsk˘ch práv v oblasti HIV/AIDS tak, aby byly v boji s epidemií
co nejúãinnûj‰í. Státy by mûly zajistit potﬁebnou autoritu politického vedení a takové finanãní zdroje, aby bylo moÏné tyto strategie uvádût do Ïivota a denní praxe.
.

Smûrnice se zamûﬁují na ty aktivity ãlensk˘ch státÛ OSN, které
vypl˘vají z jejich mezinárodních závazkÛ a z mezinárodních
a regionálních dokumentÛ o lidsk˘ch právech. Tím se nijak nepopírá a neoslabuje odpovûdnost dal‰ích subjektÛ s klíãovou rolí
v této oblasti, napﬁ. soukromého sektoru, zdravotnick˘ch odborníkÛ, médií a náboÏensk˘ch komunit. Tyto skupiny mají rovnûÏ
povinnost zabránit jak˘mkoliv formám diskriminace a uplatÀovat
etické pﬁístupy ve sv˘ch vlastních aktivitách.

A. Institucionální povinnosti a postupy
SMùRNICE ã. 1: NÁRODNÍ RÁMEC
Státy by pro svÛj boj s infekcí HIV mûly vytvoﬁit úãinn˘ národní
rámec, kter˘ by zaruãoval koordinovan˘, transparentní, zodpovûdn˘ a participatorní pﬁístup, v nûmÏ by se ve v‰ech odvûtvích
integrovaly úãinné postupy ve vztahu k infekci HIV a povinnosti
vypl˘vající z tohoto programu.
V závislosti na souãasn˘ch institucích, stupni epidemie HIV/AIDS
a místních tradicích, a rovnûÏ na potﬁebû zamezit pﬁekr˘vání
povinností, by mûly b˘t zváÏeny následující postupy:
a) Vytvoﬁit meziresortní komisi, která zajistí integrovan˘ pﬁístup
a vysokou úroveÀ koordinace národních akãních plánÛ jednotliv˘ch ministerstev a která bude monitorovat a realizovat dodateãné strategie v boji s HIV/AIDS, jeÏ jsou vymezeny níÏe. Ve
státech s federálním uspoﬁádáním by mûla b˘t meziresortní
komise sloÏena ze zástupcÛ jednotliv˘ch provincií/státÛ i ze
8
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zástupcÛ na federální úrovni. KaÏdé ministerstvo by mûlo zajistit, aby problematika infekce HIV a lidská práva byly integrovány do v‰ech relevantních programÛ a ãinností, vãetnû:
(I)
vzdûlávání,
(II)
práva a spravedlnosti, vãetnû policie a nápravn˘ch
zaﬁízení,
(III) vûdy a v˘zkumu,
(IV) zamûstnání a veﬁejn˘ch sluÏeb,
(V) sociálních dávek, sociálního poji‰tûní a bydlení,
(VI) imigrace, domorodého obyvatelstva, zahraniãních
vûcí a spolupráce na spoleãenském rozvoji,
(VII) zdraví,
(VIII) financí,
(IX) obrany, vãetnû ozbrojen˘ch sloÏek.
b) Zajistit existenci informovaného a pravidelnû se scházejícího
fóra k pﬁedávání informací, diskusi o strategickém postupu
a právních reformách, aby se prohloubila míra porozumûní
epidemii, jehoÏ se mohou úãastnit lidé se v‰emi politick˘mi
názory na národní a niÏ‰í úrovni, napﬁ. ustanovením parlamentních nebo legislativních komisí se zástupci z velk˘ch i mal˘ch
politick˘ch stran.
c) Vytváﬁet a posilovat vládní poradní orgány pro právní a etické
záleÏitosti, napﬁíklad právní a etické komise podﬁízené meziresortní komisi. Zástupci by mûli pocházet z ﬁad odborníkÛ (na
státní správu, právo a vzdûlání, vûdu, biomedicínu a sociální
problematiku), z náboÏensk˘ch a místních skupin, z organizací
zamûstnavatelÛ a zamûstnancÛ, z nevládních organizací a organizací ASO, kandidátÛ/odborníkÛ a osob Ïijících s HIV/AIDS.
d) V souladu s nezávislostí soudÛ zv˘‰it porozumûní systému
justice v oblasti právní, etické a v záleÏitosti lidsk˘ch práv
ve vztahu k infekci HIV, a to i prostﬁednictvím vzdûlávání
soudcÛ a vypracováním potﬁebn˘ch podkladÛ pro soudce.
e) Zavést nepﬁetrÏitou komunikaci vládních resortÛ s tématick˘mi
skupinami OSN zamûﬁen˘mi na HIV/AIDS (pokud jsou
v tomto státû aktivní) a s dal‰ími mezinárodními a bilaterálními
partnery, aby se zajistilo, Ïe vláda bude ve své reakci na
epidemii HIV/AIDS nadále vyuÏívat pomoc, kterou nabízí
mezinárodní spoleãenství. Taková interakce by mûla mezi
jin˘m posílit spolupráci a podporu v oblastech, které souvisejí
s infekcí HIV a lidsk˘mi právy.
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Poznámky ke smûrnici ã. 1
Aby byla celospoleãenská reakce na infekci HIV úãinná, musí
mobilizovat klíãové hráãe ve v‰ech vládních odvûtvích a zahrnout
v‰echny moÏné postupy, protoÏe pouze kombinace dobﬁe integrovan˘ch a koordinovan˘ch pﬁístupÛ mÛÏe mít vliv na ﬁe‰ení sloÏit˘ch problémÛ v této oblasti. V nich je tﬁeba rozvíjet takové
vedení, které prokáÏe zaujetí pro lidská práva ve vztahu k infekci
HIV. Vlády by se mûly vyhnout zbyteãné politizaci problematiky
HIV/AIDS, která odklání vládní energii jin˘m smûrem a rozdûluje
spoleãnost, místo aby vytváﬁela pﬁíznivé klima pro solidaritu
a konsenzus ve zvládání epidemie. Politick˘ závazek jednotliv˘ch státÛ vûnovat na boj proti epidemii pﬁimûﬁené finanãní
prostﬁedky je naprosto nezbytn˘. Stejnû dÛleÏité je, aby byly
tyto zdroje pﬁidûlovány jen na efektivní programy. V rámci vlády
by mûly b˘t vyjasnûny role a meze odpovûdnosti, vãetnû otázek
lidsk˘ch práv.
Ve vût‰inû zemí národní komise pro ﬁe‰ení problematiky
HIV/AIDS jiÏ existují. V nûkter˘ch státech jsou také komise na
niÏ‰í úrovni. Pﬁetrvávající nedostatek koordinace vládní strategie
a nedostateãné konkrétní zamûﬁení na problematiku lidsk˘ch práv
v souvislosti epidemií HIV/AIDS v‰ak ukazují na potﬁebu zváÏit
dal‰í moÏné organizaãní struktury nebo posílit ãi pﬁesmûrovat ty,
které jiÏ existují, aby se zamûﬁily i na právní a etické otázky. Existuje nûkolik modelÛ koordinaãních komisí a multidisciplinárních
poradních skupin.13 Podobná koordinace je nezbytnû nutná na
niÏ‰ích úrovní vlády a mezi jednotliv˘mi úrovnûmi. Je tﬁeba ji
zamûﬁit nejen na vytváﬁení zvlá‰tních organizací pro boj
s HIV/AIDS, ale také na vytvoﬁení prostoru pro otázky související
s lidsk˘mi právy a infekcí HIV v rámci souãasn˘ch fór, která pﬁedstavují hlavní proud, coÏ mohou b˘t pravidelné schÛzky ministrÛ
napﬁíklad z odvûtví zdravotnictví, spravedlnosti a sociální politiky.
Mûl by existovat multidisciplinární orgán sloÏen˘ z odborníkÛ
a místních zástupcÛ, aby vládám radil v právních a etick˘ch záleÏitostech. Na národní úrovni by tyto orgány také mûly zajistit
koordinaci s programem UNAIDS, jeho kosponzory a dal‰ími
mezinárodními institucemi, aby se posílila spolupráce ve sféﬁe
HIV/AIDS a lidsk˘ch práv.
13

Jako úspû‰n˘ pﬁíklad meziresortní koordinaãní komise lze uvést Národní komisi pro prevenci
a kontrolu HIV/AIDS, které od roku 1991 pﬁedsedá premiér Thajska. Mezi jiné modely patﬁí
Federální parlamentní styãná skupina v Austrálii, Národní koordinaãní rada pro AIDS v Západní
Samoji, Filipínská národní rada pro AIDS a Národní komise pro AIDS v USA. Dal‰ím pﬁíkladem,
kter˘ stojí za zmínku, je Národní komise proti AIDS, zaloÏená jako zvlá‰tní státní orgán ukrajinsk˘m prezidentem.
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SMùRNICE â. 2: PODPORA MÍSTNÍ SPOLUPRÁCE
Státy by mûly prostﬁednictvím politické a finanãní podpory zajistit, aby ve v‰ech fázích vytváﬁení návrhu strategie pro boj
s infekcí HIV, její realizace a vyhodnocení probíhaly konzultace
s obãanskou spoleãností a jejím organizacemi a aby místní organizace mûly moÏnost vykonávat svou ãinnost efektivnû, a to
i v oblasti etiky, práva a lidsk˘ch práv.
a) Mezi místními zástupci by mûli b˘t lidé Ïijící s HIV/AIDS,
místní organizace, organizace pomáhající lidem s HIV/AIDS,
nevládní organizace zab˘vající se lidsk˘mi právy a zástupci
ohroÏen˘ch skupin.14 Mûly by b˘t vytvoﬁeny formální a pravidelnû fungující mechanismy, které by usnadÀovaly nepﬁetrÏit˘ dialog. Podnûty od místních zástupcÛ by mûly b˘t zaãlenûny do vládní strategie a do programÛ souvisejících s infekcí
HIV. Toho by mohlo b˘t dosaÏeno prostﬁednictvím pravideln˘ch zpráv od místních zástupcÛ pro rÛzné vládní, parlamentní a justiãní instituce popsané ve smûrnici ã. 1, spoleãn˘ch semináﬁÛ s místními zástupci o strategii, plánování
a vyhodnocování státních opatﬁení a prostﬁednictvím mechanismÛ pro pﬁíjem písemn˘ch podání od místních spoleãenství.
b) Na podporu, udrÏení a zlep‰ení místních organizací by mûly
b˘t pﬁidûlovány dostateãné finanãní prostﬁedky v oblasti
základní podpory, rozvíjení infrastruktury a realizace
ãinností, a to napﬁíklad v oblasti etiky ve vztahu k infekci
HIV/AIDS, lidsk˘ch práv a legislativy. Mezi tyto ãinnosti by
mohly patﬁit vzdûlávací semináﬁe, kurzy, vytváﬁení sítí spolupracovníkÛ. tvorba propagaãních a vzdûlávacích materiálÛ,
informování klientÛ o jejich lidsk˘ch a zákonn˘ch právech,
odkazování klientÛ na pﬁíslu‰né orgány, kde mohou podávat
stíÏnosti na poru‰ování sv˘ch lidsk˘ch práv, sbûr dat o záleÏitostech t˘kajících se lidsk˘ch práv a poradenství v této
oblasti.

Poznámky ke smûrnici ã. 2
Partneﬁi z místních spoleãenství mají znalosti a zku‰enosti, které
státy potﬁebují i ke zpracování úãinné celostátní strategie. To se
t˘ká zejména otázek lidsk˘ch práv, protoÏe místní zástupci mají
s tûmito problémy své zku‰enosti anebo pracují s lidmi, kteﬁí jsou
14

Seznam skupin osob ve zv˘‰eném riziku HIV/AIDS - viz ãást III, úvod.
11

UNAIDS

Mezinárodní smûrnice
pro HIV/AIDS a lidská práva

OHCHR

v tomto smûru postiÏeni. Státy by proto mûly zajistit, aby byly tyto
znalosti a zku‰enosti zahrnuty do zpracování koncepce boje
s infekcí HIV, do realizaãních programÛ a do vyhodnocování
jejich efektivity, a to tak, Ïe ocení v˘znam participace místních
zástupcÛ a vytvoﬁení organizaãní struktury, pomocí které tyto
zku‰enosti pomohou vyuÏít v praxi.
.

Pﬁíspûvky nevládních organizací, místních organizací a organizací
na pomoc osobám Ïijícím s HIV/AIDS a sdruÏující osoby Ïijící
s HIV/AIDS jsou velmi dÛleÏitou souãástí celkové národní odezvy
na epidemii z hlediska etiky, práva a lidsk˘ch práv. Vzhledem
k tomu, Ïe místní zástupci nemusejí disponovat organizaãními
schopnostmi nebo dovednostmi, které jsou nezbytné k poradenství, lobbování a práci v oblasti lidsk˘ch práv, jejich osobní podíl
a pﬁíspûvek této vûci by mûl b˘t posílen státním financováním
administrativní podpory, budováním kapacit, rozvojem lidsk˘ch
zdrojÛ a pomocí pﬁi realizaci jednotliv˘ch aktivit. Soubor informací o stíÏnostech od nevládních a místních organizací je
nezbytn˘ k tomu, aby vlády a mezinárodní spoleãenství byly
informovány o tom, kde se vyskytují nejváÏnûj‰í problémy
spojené s lidsk˘mi právy a infekcí HIV, a jaké úãinné kroky by
mûly b˘t k vyﬁe‰ení situace podniknuty.15

B. Právní souhrn, reformy v oblasti justice a podpÛrné sluÏby
SMùRNICE â. 3: P¤EDPISY V OBLASTI VE¤EJNÉHO ZDRAVÍ
.

Státy by mûly prostﬁednictvím politické a finanãní podpory zajistit, aby ve v‰ech fázích strategie boje proti infekci HIV, od návrhu
pﬁes realizaci aÏ k vyhodnocování, docházelo ke konzultacím
s obãanskou spoleãností a aby místní organizace mohly svou
ãinnost provádût úãinnû, a to i v oblasti etické, právní a lidsk˘ch
práv.
Pﬁedpisy v oblasti veﬁejného zdraví by mûly zahrnovat následující
prvky:
a) Pﬁíslu‰né právní normy by mûly zprostﬁedkovat finance
a zmocnit orgány v oblasti veﬁejného zdraví, aby poskytovaly
celou ‰kálu sluÏeb v oblasti prevence a léãby infekce HIV
a nemoci AIDS, vãetnû náleÏit˘ch informací a vzdûlávání,
pﬁístupu k dobrovolnému testování a poradenství, sluÏeb pro
muÏe a Ïeny v oblasti pohlavnû pﬁenosn˘ch nemocí, repro-

15

Viz Smûrnice ã. 11, odstavec 66
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dukãního zdraví, pouÏívání kondomÛ a farmakoterapie, jednorázového injekãního materiálu a dal‰ích sluÏeb v této oblasti,
jakoÏ i potﬁebnou léãbu pro v‰echny stavy související s infekcí
HIV a nemocí AIDS, vãetnû pﬁedcházení a léãby bolesti.
b) Kromû testování pro úãely monitorování a surveillance
HIV/AIDS, provádûn˘ch z epidemiologick˘ch dÛvodÛ, by
mûly pﬁedpisy v oblasti veﬁejného zdraví zajistit, aby dobrovolné testování osob na HIV pozitivitu bylo provedeno pouze
s informovan˘m souhlasem daného jedince. V˘jimky z dobrovolného testování by vyÏadovaly zvlá‰tní soudní povolení,
které by bylo udûleno aÏ po ﬁádném zhodnocení dÛleÏit˘ch
ohledÛ na ochranu soukromí jedince a jeho osobní svobodu.
c) Vzhledem k závaÏnosti testování na pﬁítomnost viru HIV
a s cílem maximalizovat prevenci a péãi by mûly pﬁíslu‰né
pﬁedpisy zajistit, aby vÏdy, kdyÏ to je moÏné, bylo ve v‰ech
pﬁípadech poskytnuto cílené HIV poradenství pﬁed testem a po
nûm. Se zavedením domácích testÛ by mûly státy zajistit
kontrolu jakosti, maximalizovat dostupnost HIV poradenství
a kontaktní informace pro ty, kteﬁí dané testy pouÏívají, a zavést
právní a podpÛrné sluÏby pro osoby, které by se mohly pﬁípadnû
stát obûtí zneuÏití tûchto testÛ ze strany jin˘ch osob.
d) Tyto pﬁedpisy by mûly zajistit, aby lidé nebyli kvÛli HIV pozitivitû vystaveni represivním opatﬁením, napﬁíklad izolaci, vazbû
nebo karanténû. Ve státech, kde je svoboda osob Ïijících
s HIV/AIDS omezena, by mûla b˘t zaruãena ﬁádná ochrana pﬁi
soudním procesu (napﬁ. právo na pﬁezkoumání/odvolání, nárok
na právní zastoupení).
e) Právní normy z oblasti veﬁejného zdraví by mûly zajistit, aby
pﬁípady infekce HIV/AIDS, které jsou oznámeny orgánÛm
veﬁejného zdraví z epidemiologick˘ch dÛvodÛ, podléhaly
pﬁísn˘m pravidlÛm na ochranu osobních dat a dÛvûrnost informací.
f) Tyto pﬁedpisy by mûly zajistit, aby informace o HIV pozitivitû
jednotlivce byly chránûny pﬁed neoprávnûn˘m sbûrem,
uÏíváním nebo zveﬁejnûním ve zdravotnickém ãi jiném zaﬁízení, a aby k pouÏívání informací souvisejících s infekcí HIV
bylo tﬁeba získat informovan˘ souhlas dotyãné osoby.
g) Pﬁedpisy v oblasti veﬁejného zdraví by mûly umoÏnit, ale nikoli
13
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naﬁídit, aby zdravotníci rozhodovali o tom, zda informují sexuální partnery sv˘ch pacientÛ o HIV pozitivitû u daného jedince,
a to u kaÏdého pﬁípadu individuálnû a plnû s ohledem na etické
principy. Takové rozhodnutí by mûlo b˘t uãinûno pouze
v souladu s následujícími kritérii:
(I)

dotyãné HIV pozitivní osobû bylo poskytnuto
ﬁádné a podrobné poradenství;
(II)
poradenstvím nebylo u dané HIV pozitivní
osoby dosaÏeno náleÏit˘ch zmûn v jejím chování;
(III) HIV pozitivní osoba odmítla svého partnera
(anebo partnerku ãi partnery) sama uvûdomit,
nebo nesouhlasila s takov˘m oznámením;
(IV) riziko pﬁenosu infekce HIV na partnera
(anebo partnerku ãi partnery) je reálné;
(V) HIV pozitivní osoba je na riziko pﬁenosu infekce
HIV s dostateãn˘m pﬁedstihem upozornûna,
(VI) identita HIV pozitivní osoby je pﬁed partnerem
(partnerkou) chránûna, je-li to prakticky moÏné;
(VII) je poskytnuta následná péãe, aby byla zaji‰tûna
potﬁebná podpora tûm, kter˘ch se to t˘ká.
h) Pﬁedpisy v oblasti veﬁejného zdraví by mûly zajistit, aby krev
urãená k transfúzi, a tkánû a orgány urãené k transplantacím
neobsahovaly virus HIV ani jiné patogeny pﬁenosné krví.
i) Tyto pﬁedpisy by mûly poÏadovat plnûní v‰eobecn˘ch protiepidemick˘ch opatﬁení ve zdravotnictví a jinde, kde lidé pﬁicházejí
do styku s krví a jin˘mi tûlesn˘mi tekutinami. Osobám, které
v takovém prostﬁedí pracují, musí b˘t poskytnuto náleÏité
vybavení a ‰kolení, aby daná opatﬁení dokázaly realizovat.
j) Tyto pﬁedpisy by mûly poÏadovat, aby zdravotníci pro‰li
základním ‰kolením o etice nebo lidsk˘ch právech je‰tû pﬁed
tím neÏ získají licenci k provozování praxe a mûly by povzbuzovat sdruÏení odborníkÛ ve zdravotnictví k rozvoji a posilování takov˘ch norem chování, které jsou zaloÏeny na lidsk˘ch
právech a etice, vãetnû zásad, mezi nûÏ patﬁí napﬁ. dÛvûrnost
informací a povinnost poskytnout potﬁebnou antiretrovirovou
léãbu.

14

UNAIDS

Mezinárodní smûrnice
pro HIV/AIDS a lidská práva

OHCHR

SMùRNICE â. 4: TRESTNÍ PRÁVO A NÁPRAVNÉ SYSTÉMY
Státy by mûly pﬁehodnotit a reformovat trestní právo a nápravné
systémy tak, aby zajistily, Ïe budou v souladu s mezinárodními
závazky v oblasti lidsk˘ch práv a nebudou zneuÏívány v kontextu
infekce HIV ãi namíﬁeny proti ohroÏen˘m skupinám.
a) Trestní právo a/nebo pﬁedpisy v oblasti veﬁejného zdraví by
nemûly obsahovat konkrétní opatﬁení proti úmyslnému
a zámûrnému ‰íﬁení infekce HIV, na tyto v˘jimeãné pﬁípady by
se mûly vztahovat obecné trestní normy. Uplatnûní tûchto
norem by mûlo zajistit, aby v nich byly jasnû a právnû zakotveny takové prvky, jako je pﬁedvídatelnost, úmysl a kauzalita,
které by vedly k v˘roku o vinû a/nebo trestu.
b) Mûlo by b˘t pﬁehodnoceno trestní právo, které zakazuje nûkteré
druhy pohlavního styku (vãetnû napﬁ. cizoloÏství a pohlavního
styku za úplatu) mezi plnolet˘mi dospûl˘mi v soukromí,
s cílem prohlásit taková ustanovená za neplatná. V kaÏdém
pﬁípadû by tyto pﬁedpisy nemûly pﬁekáÏet v realizaci prevence
HIV/AIDS a poskytování péãe osobám Ïijícím s HIV/AIDS.
c) Pokud jde o pohlavní styk za peníze u dospûl˘ch jedincÛ, pﬁi
nûmÏ nedochází k ‰ikanování, mûlo by b˘t trestní právo
pﬁehodnoceno s cílem dekriminalizovat a následnû právnû regulovat podmínky pro zdraví a bezpeãnost práce, aby byli chránûni prostituti/prostitutky i jejich klienti, a rovnûÏ by mûl b˘t
poskytována v‰emoÏná podpora realizaci bezpeãného sexu i pﬁi
pohlavním styku za úplatu. Trestní právo by nemûlo bránit
v provádûní prevence HIV/AIDS a zdravotnické péãe prostitutÛm/prostitutkám a jejich klientÛm. Trestní právo by mûlo
zaruãit, aby dûti ãi dospûlí prostituti/dospûlé prostitutky, kteﬁí
byli do prostituce prodáni ãi k ní byli jinak donuceni, byli chránûni pﬁed úãastí v sexuálním prÛmyslu a nebyli za takovou
ãinnost stíháni, ale spí‰e by se jim mûlo dostat pomoci vymanit
se z tohoto prostﬁedí a mûly by jim b˘t poskytnuty zdravotnické
a psychosociální sluÏby, vãetnû v‰ech sluÏeb v oblasti
HIV/AIDS.
d) Trestní právo by nemûlo pﬁedstavovat pﬁekáÏku pro opatﬁení,
která pﬁijmou státy s cílem zmírnit riziko pﬁenosu viru HIV
mezi injekãními uÏivateli drog, a pro poskytování sluÏeb
a léãby u injekãních uÏivatelÛ drog. Trestní právo by mûlo b˘t
pﬁehodnoceno s ohledem na:
15
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-

legalizaci a podporu v˘mûnn˘ch programÛ
injekãních jehel a stﬁíkaãek,
zru‰ení paragrafÛ, které kriminalizují vlastnictví
a distribuci injekãních jehel a stﬁíkaãek.

-

e) VûzeÀské orgány by mûly pﬁijmout v‰echna nezbytná opatﬁení,
vãetnû pﬁimûﬁeného sloÏení zamûstnancÛ, úãinného dozoru
a náleÏit˘ch disciplinárních opatﬁení, aby vûznû ochránily pﬁed
znásilnûním, sexuálním násilím a nátlakem. VûzeÀské orgány
by také mûly vûzÀÛm (a zamûstnancÛm, je-li to tﬁeba) umoÏnit
pﬁístup k informacím o prevenci pﬁenosu infekce HIV, vzdûlávání, dobrovolnému HIV testování a poradenství a preventivním prostﬁedkÛm (kondomy, dezinfekãní prostﬁedky
a bezpeãné injekãní pomÛcky), léãbû a péãi a dobrovolné úãasti
v klinick˘ch studiích souvisejících s infekcí HIV, a zároveÀ by
mûly zajistit dÛvûrnost informací a zakázat povinné ãi vynucené HIV testování, segregaci a odepﬁení pﬁístupu do vûzeÀsk˘ch zaﬁízení, odejmutí privilegií a neúãast v propou‰tûcích
programech pro HIV pozitivní vûznû. Mûlo by b˘t zváÏeno
dﬁívûj‰í propu‰tûní vûzÀÛ ze soucitu, a to u osob v klinickém
stádiu AIDS.
SMùRNICE â. 5: ANTIDISKRIMINAâNÍ A OCHRANNÉ ZÁKONY
.

Státy by mûly pﬁijmout ãi posílit antidiskriminaãní a jiné ochranné
zákony, které chrání ohroÏené skupiny, osoby Ïijící s HIV/AIDS
a invalidy pﬁed diskriminací ve veﬁejném i soukromém sektoru,
které zajistí ochranu soukromí, dÛvûrnost informací a etick˘
pﬁístup ve v˘zkumu s lidsk˘mi subjekty, zdÛrazní potﬁebnost
vzdûlávání a vytvoﬁí prostor pro rychlou a úãinnou administrativní
a legislativní ochranu obãanÛ.
a) Mûly by b˘t pﬁijaty ãi pﬁehodnoceny v‰eobecné antidiskriminaãní zákony, aby se t˘kaly i osob s asymptomatickou HIV
infekcí, nemocn˘ch s klinicky rozvinut˘m stádiem AIDS a tûch
osob, u nichÏ je na infekci HIV ãi AIDS vysloveno pouze podezﬁení. Takové zákony by také mûly chránit skupiny, které jsou
ve zv˘‰eném riziku HIV/AIDS s ohledem na
spoleãenskou diskriminaci, které jsou vystaveni. RovnûÏ by
mûly b˘t pﬁijaty ãi pﬁehodnoceny zákony o pﬁiznání invalidity,
aby její definice zahrnovala také infekci HIV a nemoc AIDS.
Taková legislativa by mûla obsahovat následující:
(I)

Zaãlenûné oblasti by mûly b˘t co nej‰ir‰í, mûly by
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(II)

(III)

(IV)

zahrnovat zdravotní péãi, sociální zabezpeãení, sociální dávky, zamûstnanost, vzdûlávání, sport, bydlení,
kluby, odbory, instituce udûlující zdravotní osvûdãení,
pﬁístup k dopravû a jiné sluÏby.
Zaãlenûné oblasti by mûly zahrnovat pﬁímou
i nepﬁímou diskriminaci, jakoÏ i pﬁípady, kdy je
infekce HIV pouze jedním z nûkolika pﬁíãin diskriminaãního jednání, a rovnûÏ je tﬁeba zváÏit zákaz uráÏení
osob Ïijících s HIV/AIDS.
Nezávislé, rychlé a úãinné právní a/nebo administrativní postupy pro od‰kodnûní, vãetnû opatﬁení na
zrychlení procesu v pﬁípadû, Ïe je Ïalobce smrtelnû
nemocn˘, vy‰etﬁovací pravomoci pro ﬁe‰ení systematické diskriminace, moÏnost ﬁe‰it pﬁípady pod pseudonymem a Ïaloby v zastoupení, coÏ zahrnuje i moÏnost,
Ïe Ïalobu podá organizace chránící veﬁejné zájmy, a to
jménem osoby Ïijící s HIV/AIDS.
V˘jimky z penzijního a Ïivotního poji‰tûní by se mûly
vztahovat pouze na pﬁimûﬁené pojistné podmínky, aby
pro infekci HIV nebyly stanoveny jiné podmínky neÏ
u srovnateln˘ch zdravotních stavÛ.

b) Tradiãní a zvykové právo, které ovlivÀuje postavení a zacházení s rÛzn˘mi spoleãensk˘mi skupinami, by mûlo b˘t pﬁehodnoceno s ohledem na antidiskriminaãní zákony. V pﬁípadû
nutnosti by mûly b˘t dostupné zákonné opravné prostﬁedky,
pokud dojde ke zneuÏití zákonÛ, a mûly by b˘t provádûny
informaãní a vzdûlávací kampanû a kampanû na mobilizaci
obãanské spoleãnosti, aby se zmûnily nejen zákony, ale
i postoje, které jsou s nimi spjaty.
c) Mûly by b˘t pﬁijaty obecné zákony o dÛvûrnosti informací
a ochranû soukromí. Informace o jednotlivcích, související
s infekcí HIV, by mûly b˘t zahrnuty do definic o osobních/zdravotnick˘ch údajích, které podléhají ochranû, a ty by mûly zakazovat nezákonné uÏívání a/nebo zveﬁejnûní informací o jedincích v souvislosti s infekcí HIV. Legislativa o ochranû soukromí
by mûla jedincÛm umoÏnit, aby se mohli seznámit s vlastní
zdravotnickou dokumentaci a mohli Ïádat o zmûny s cílem zajistit, aby tyto informace byly pﬁesné, relevantní, úplné a aktuální. K ﬁe‰ení poru‰ení dÛvûrnosti informací by mûla b˘t
zﬁízena nezávislá instituce. Mûla by b˘t zavedena opatﬁení,
která by odborn˘m orgánÛm umoÏÀovala disciplinárnû
projednat pﬁípady poru‰ení ustanovení o dÛvûrnosti informací
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jako neprofesionální jednání v rámci norem chování, které jsou
uvedeny níÏe.16 Neopodstatnûn˘ zásah do soukromí ze strany
médií by také mohl b˘t prvkem profesionálních kodexÛ, jimiÏ
se ﬁídí novináﬁi. Lidé infikovaní virem HIV by mûli mít právo
poÏadovat ochranu své identity a soukromí v právním procesu,
v nûmÏ se informace o této záleÏitosti projednávají.
d) Mûly by b˘t schváleny zákony, pﬁedpisy a uzavﬁeny kolektivní
smlouvy, které by zaruãily následující zásady pracovního
práva:
(I)

Národní postup t˘kající se zamûstnávání osob Ïijících
s HIV/AIDS domluven˘ v rámci tripartity.
(II)
Neprovádût screening na pﬁítomnost viru HIV
z dÛvodu zamûstnání, pov˘‰ení, ‰kolení nebo zamûstnaneck˘ch v˘hod.
(III) DÛvûrnost v‰ech zdravotnick˘ch informací, vãetnû
HIV pozitivity.
(IV) Jistota zamûstnání pro pracovníky Ïijící s HIV/AIDS,
dokud jsou schopni pracovat, vãetnû pﬁimûﬁen˘ch
náhradních pracovních ãinností.
(V) Vymezit bezpeãn˘ postup pﬁi poskytování první
pomoci a zajistit pﬁimûﬁenû vybavené lékárniãky pro
první pomoc.
(VI) Ochrana sociálního zabezpeãení a jin˘ch v˘hod pro
pracovníky Ïijící s HIV/AIDS, vãetnû Ïivotního poji‰tûní, penze, zdravotního poji‰tûní, náhrad pﬁi ukonãení
pracovního pomûru a v pﬁípadû úmrtí.
(VII) Pﬁimûﬁená zdravotní péãe dostupná na pracovi‰ti nebo
v jeho blízkosti.
(VIII) Pﬁimûﬁená zásoba kondomÛ, které jsou pracovníkÛm
k dispozici na pracovi‰ti zdarma.
(IX) Úãast pracovníkÛ pﬁi rozhodování o pracovních záleÏitostech v souvislosti s infekcí HIV a onemocnûním
AIDS.
(X) Pﬁístup k informacím a vzdûlávacím programÛm
o infekci HIV a také k relevantnímu HIV poradenství
a k následn˘m sluÏbám.
(XI) Ochrana pﬁed stigmatizací a diskriminací ze strany
kolegÛ, odborÛ, zamûstnavatelÛ a klientÛ.
(XII) NáleÏité zaﬁazení od‰kodnûní pro zamûstnance do
legislativy, a to pro pﬁípady pﬁenosu infekce HIV pﬁi
práci (napﬁ. poranûní jehlou); legislativa by ﬁe‰ila

16

Viz Smûrnice ã. 10, odstavec 64–65
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takové problémy, jako je dlouhé období latence od
nákazy, HIV testování, HIV poradenství a dÛvûrnost
informací.
f) Mûly by b˘t pﬁijaty ãi posíleny ochranné zákony, které upravují
právní a etickou ochranu úãasti lidí ve v˘zkumu, vãetnû
v˘zkumu infekce HIV, a to v souvislosti s/se:
(I)

nediskriminaãním v˘bûrem úãastníkÛ, napﬁ. Ïen, dûtí,
pﬁíslu‰níkÛ men‰in;
(II)
informovan˘m souhlasem;
(III) dÛvûrností osobních informací;
(IV) rovn˘m pﬁístupem k informacím a v˘hodám, které
z v˘zkumu plynou;
(V) poradenstvím, ochranou proti diskriminaci, zdravotními a podpÛrn˘mi sluÏbami, které se poskytují
bûhem úãasti a po jejím ukonãení;
(VI) zaloÏením místních a/nebo národních etick˘ch
komisí, aby bylo zaji‰tûno nezávislé a soustavné
etické hodnocení v˘zkumn˘ch projektÛ za úãasti
ãlenÛ tûch spoleãensk˘ch komunit, kter˘ch se t˘ká;
(VII) schvalováním pouze bezpeãn˘ch a úãinn˘ch lékÛ,
vakcín a zdravotnick˘ch pﬁístrojÛ.
f) Mûly by b˘t pﬁijaty antidiskriminaãní a ochranné zákony ke
zmírnûní poru‰ování lidsk˘ch práv Ïen v souvislosti s infekcí
HIV, s cílem zmírnit zv˘‰ené riziko infekce Ïen virem HIV
s ohledem na dÛsledky infekce HIV a nemoci AIDS. Konkrétnû
by mûly b˘t pﬁehodnoceny a reformovány zákony, které zajistí
rovnost Ïen ve vztahu k majetku a manÏelství a v pﬁístupu k
zamûstnání a ekonomick˘m pﬁíleÏitostem, tak aby byla odstranûna diskriminaãní omezení práv vlastnit a dûdit majetek,
uzavírat smlouvy a manÏelství, získat úvûr a finance, navrhnout
odlouãení nebo rozvod, rovnomûrnû se dûlit o majetek
v pﬁípadû rozvodu nebo odlouãení a zajistit, aby dûti, které
nebyly v péãi obou rodiãÛ. nadále mohly zÛstat v péãi matky.
RovnûÏ by mûly b˘t pﬁijaty zákony, které zajistí reprodukãní
a sexuální práva Ïen, vãetnû práva na pﬁístup ke zdravotnick˘m
informacím a sluÏbám ve vztahu k reprodukci a pohlavnû
pﬁenosn˘m nemocem a antikoncepci, coÏ zahrnuje i bezpeãné
a zákonné umûlé ukonãení tûhotenství a právo na svobodné
rozhodnutí v tûchto záleÏitostech, právo urãit si poãet a vûkov˘
odstup mezi dûtmi, právo poÏadovat bezpeãnûj‰í praktiky pﬁi
pohlavním styku a právo na zákonnou ochranu pﬁed sexuálním
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násilím v rámci manÏelství a mimo nûj, vãetnû zákonn˘ch opatﬁení proti znásilnûní v manÏelství. Vûk pro udûlení souhlasu
s pohlavním stykem a manÏelstvím by mûl b˘t shodn˘ pro
muÏe a Ïeny a právo Ïen a dívek odmítnout manÏelství a sexuální vztahy by mûlo b˘t chránûno zákonem. HIV pozitivita
rodiãe nebo dítûte by nemûla b˘t dÛvodem k odli‰nému rozhodování ve srovnání s podobn˘m zdravotním stavem v záleÏitostech svûﬁení dûtí do péãe, pûstounské péãe nebo k adopci.
g) Mûly by b˘t schváleny antidiskriminaãní a ochranné zákony ke
zmírnûní poru‰ování lidsk˘ch práv dûtí v souvislosti s infekcí
HIV, s cílem omezit riziko infekce HIV u dûtí a celkové
dÛsledky HIV/AIDS. Takové zákony by mûly dûtem zajistit
pﬁístup k informacím o infekci HIV, ke vzdûlávání a preventivním prostﬁedkÛm ve ‰kole i mimo ni, mûly by upravit pﬁístup
dûtí k dobrovolnému testování se souhlasem dítûte, v souladu
s jeho vyvíjejícími se schopnostmi, nebo se souhlasem rodiãe ãi
zákonného zástupce, a mûly by dûti chránit pﬁed povinn˘m
testováním, zejména pokud následkem nemoci AIDS osiﬁely,
a dále by mûly zajistit dal‰í formy ochrany pro sirotky, vãetnû
dûdictví a/nebo podpory. Tyto zákony by také mûly dûti chránit
pﬁed sexuálním zneuÏíváním, mûly by zajistit jejich psychickou
rehabilitaci v pﬁípadû, Ïe byly zneuÏity, a zajistit, aby byly
povaÏovány za obûti nezákonného chování, a nikoli aby byly
samy stíhány. V zákonech o invaliditû by také mûla b˘t zaji‰tûna oblast ochrany dûtí.
h) Mûly by b˘t pﬁijaty antidiskriminaãní a ochranné zákony ke
zmírnûní poru‰ování lidsk˘ch práv muÏÛ, kteﬁí mají pohlavní
styk s jin˘mi muÏi, a to i v kontextu HIV/AIDS, aby mimo jiné
sníÏily riziko HIV pro muÏe, kteﬁí mají pohlavní styk s jin˘mi
muÏi, k nákaze infekcí HIV a zmírnily dÛsledky infekce HIV
a nemoci AIDS. Tato opatﬁení by mûla zahrnovat postihy za
uráÏky lidí, kteﬁí mají pohlavní styk s osobou stejného pohlaví,
mûla by právnû uznat registrované partnerství a/nebo jiné
vztahy homosexuálÛ a tyto vztahy by mûla upravit prostﬁednictvím odpovídajících ustanovení o majetku a dûdictví. Vûk, kdy
je moÏné udûlit souhlas k pohlavnímu styku
a partnerství/manÏelství, by mûl b˘t pro homosexuální a heterosexuální vztahy stejn˘. Zákony a policejní postupy, které se
vztahují k útokÛm na muÏe, kteﬁí mají pohlavní styk s muÏi, by
mûly b˘t pﬁehodnoceny, aby zajistily pﬁimûﬁenou právní
ochranu v takov˘ch situacích.
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i) Zákony a pﬁedpisy, které stanovují postihy za sdruÏování ãlenÛ
ohroÏen˘ch skupin17 infekcí HIV, by mûly pozb˘t platnosti jak
z hlediska práva, tak i z hlediska jeho vymáhání.
j) Legislativa ve sféﬁe veﬁejného zdraví a rovnûÏ trestní a antidiskriminaãní legislativa by mûly zakazovat povinné/vynucené
testování na virus HIV pro urãité skupiny, vãetnû skupin ve
zv˘‰eném riziku HIV/AIDS.18

SMùRNICE â. 6: P¤ÍSTUP K PREVENCI, LÉâBù,
PÉâI A PODPO¤E (revidovaná)
.

Státy by mûly schválit legislativu, která by provedla úpravu
v oblasti komodit, sluÏeb a informací souvisejících s infekcí HIV,
aby zajistila v‰eobecnou dostupnost kvalitních preventivních
prostﬁedkÛ a sluÏeb, pﬁimûﬁené informace o prevenci infekce HIV
a o péãi, a také v‰eobecnou dostupnost bezpeãn˘ch a úãinn˘ch
lékÛ za pﬁijatelnou cenu.
Státy by rovnûÏ mûly uzákonit opatﬁení, která jsou nezbytná
k zaji‰tûní dostupnosti komodit, sluÏeb a informací v souvislosti
s prevencí infekce HIV/AIDS, léãbou, péãí a podporou osob Ïijících s HIV/AIDS, vãetnû antiretrovirov˘ch a dal‰ích bezpeãn˘ch
a úãinn˘ch lékÛ, diagnostick˘ch prostﬁedkÛ a související techniky
urãené pro preventivní, léãebnou a paliativní péãi o pacienty
s infekcí HIV, oportunními infekcemi a zdravotními stavy, a to pro
v‰echny obãany na základû rovnosti a dostupnosti návazné péãe.
Státy by mûly tato opatﬁení pﬁijmout na národní i mezinárodní
úrovni se zvlá‰tní pozorností k skupinám a jednotlivcÛm ve
zv˘‰eném riziku HIV/AIDS.

Poznámky ke smûrnici ã. 6
Prevence, léãba, péãe a podpora jsou prvky, které se vzájemnû
posilují a v úãinné odezvû na epidemii HIV/AIDS na sebe
vzájemnû navazují. Musejí b˘t integrovány do komplexního
pﬁístupu. Reakce na epidemii HIV/AIDS musí b˘t mnohostranná,
aby byla efektivní. Komplexní léãba, péãe a podpora zahrnuje
antiretrovirové a dal‰í léky, diagnostickou a s ní související tech17
18

Seznam skupin ve zv˘‰eném riziku HIV/AIDS - viz ãást III, Úvod
Kromû tûchto skupin by mûly b˘t pﬁed povinn˘m/vynucen˘m HIV testováním chránûny také
urãité skupiny zamûstnancÛ, napﬁ. ﬁidiãi kamionÛ, námoﬁníci, pracovníci v cestovním ruchu a
pﬁíslu‰níci armády a ozbrojen˘ch sloÏek.
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niku pro péãi o nemocné s HIV/AIDS, pﬁidruÏen˘mi oportunními
infekcemi a dal‰ími stavy, dobrou v˘Ïivu, sociální, duchovní
a psychologickou podporu, jakoÏ i rodinnou, komunitní a domácí
péãi. K prevenci infekce HIV neodluãitelnû patﬁí kondomy, lubrikaãní prostﬁedky, sterilní injekãní pomÛcky, antiretrovirové léky
(napﬁ. jako prevence pﬁenosu infekce z matky na dítû anebo profylaxe po vystavení se nákaze, tzv. postexpoziãní profylaxe), a aÏ
budou vyvinuty, tak i bezpeãné a úãinné mikrobicidy a vakcíny.
V rámci v‰eobecné dostupnosti se v souladu se zásadami lidsk˘ch
práv poÏaduje, aby tyto komodity zboÏí, sluÏby a informace byly
nejen dostupné, pﬁijatelné a v dobré kvalitû, ale aby také byly
v reálném dosahu a tak cenovû pﬁístupné, Ïe bude umoÏnûno jejich
pouÏití v‰emi, kteﬁí je potﬁebují.

Doporuãení k realizaci smûrnice ã. 6
Státy by mûly sestavit a realizovat národní programy s cílem
postupnû dosáhnout obecné dostupnosti komplexní léãby, péãe
a podpory pro v‰echny osoby postiÏené infekcí HIV, jakoÏ
i obecné dostupnosti celé ‰kály zboÏí, sluÏeb a informací
k prevenci infekce HIV. Národní programy by mûly b˘t vytvoﬁeny
po konzultacích s nevládními organizacemi, aby byla zaji‰tûna
aktivní úãast lidí Ïijících s HIV/AIDS a skupin obyvatelstva ve
zv˘‰eném riziku HIV/AIDS.
V‰eobecná dostupnost prevence infekce HIV, léãby, péãe
a podpory je nezbytná k uznání, ochranû a naplnûní lidsk˘ch práv
souvisejících se zdravím, vãetnû práva tû‰it se z nejlep‰ího
moÏného dosaÏitelného zdravotního stavu. V‰eobecné dostupnosti
by mûlo b˘t dosaÏeno postupnû. Státy v‰ak mají okamÏitou
povinnost pﬁijmout nezbytná opatﬁení a postupovat co
nejrychleji a nejúãinnûji, aby dostupnost prevence infekce
HIV, léãby, péãe a podpory osob Ïijících s HIV/AIDS byla
dosaÏitelná pro v‰echny, a to jak na národní, tak na globální
úrovni. K tomu je mimo jiné tﬁeba stanovit dílãí cíle k mûﬁení
dosaÏeného pokroku.19
Pﬁístup k informacím o infekci HIV, ke komoditám a sluÏbám je
ovlivnûn rÛzn˘mi sociálními, ekonomick˘mi, kulturními, politick˘mi a právními faktory. Státy by mûly pﬁezkoumat a v pﬁípadû
19

Státy by mohly napﬁíklad vyuÏít indikátory, které byly vytvoﬁeny v rámci programu UNAIDS
k hodnocení situace po „Deklaraci závazkÛ“ Valného shromáÏdûní OSN k HIV/AIDS z roku
2001, zejména národní indikátory pro strategii kombinované antiretrovirové terapie, které hodnotí
pokrok jednotliv˘ch státÛ ve vytváﬁení zákonÛ, politick˘ch koncepcí a strategií pro boj
s infekcí HIV a nemocí AIDS na národní úrovni ve vztahu k prevenci, léãbû, péãi a podpoﬁe,
a rovnûÏ ke specifick˘m otázkám lidsk˘ch práv.
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potﬁeby zmûnit ãi pﬁijmout zákony, strategie, programy a plány
k dosaÏení v‰eobecného a rovného pﬁístupu k lékÛm, diagnostick˘m testÛm a souvisejícím technologiím, pﬁiãemÏ je tﬁeba
v‰echny tyto faktory vzít do úvahy. Jedním pﬁíkladem mohou b˘t
cla, celní zákony a daÀ z pﬁidané hodnoty, které mohou bránit
v pﬁístupu k lékÛm, diagnostické a související technice za pﬁijatelné ceny. Takové zákony by mûly b˘t pﬁepracovány, aby se jejich
dostupnost maximalizovala. Státy by mûly zajistit, aby národní
zákony, strategie, programy a plány, které mají dopad na pﬁístup
ke zboÏí, sluÏbám nebo informacím v souvislosti s infekcí HIV,
byly v souladu s mezinárodními normami, zásadami a standardy
pro lidská práva. Státy by mûly vzít v úvahu zku‰enosti a odborné
znalosti jin˘ch státÛ a diskutovat s lidmi Ïijícími s HIV/AIDS,
nevládními organizacemi a národními a mezinárodními zdravotnick˘mi organizacemi, které mají odpovídající zku‰enosti v této
oblasti.
Státy by mûly rovnûÏ zajistit, aby jejich zákony, strategie,
programy a postupy nevyluãovaly, nestigmatizovaly nebo nediskriminovaly osoby postiÏené infekcí HIV nebo jejich rodiny, buì
z dÛvodu HIV pozitivity, nebo z jin˘ch dÛvodÛ, které nejsou
v souladu s mezinárodními nebo národními normami pro lidská
práva, a to ve vztahu k jejich nároku nebo pﬁístupu ke zdravotnick˘m pomÛckám, sluÏbám a informacím.20
Státní legislativa, strategie, programy, plány a postupy by mûly
obsahovat pozitivní opatﬁení k ﬁe‰ení takov˘ch situací, které brání
v rovném pﬁístupu pro ohroÏené osoby a skupiny populace
k prevenci, léãbû, péãi a podpoﬁe, coÏ je napﬁíklad chudoba,
migrace, bydlení na venkovû nebo rÛzné druhy diskriminace.21
Tyto faktory mohou mít kumulativní úãinek. Napﬁíklad dûti
(zejména dívky) a Ïeny mohou b˘t opomíjeny z hlediska pﬁístupu
k léãbû, i kdyÏ jinak je léãba v jejich spoleãenství dostupná.
Státy by mûly uznat, prosazovat a podporovat zapojení místních
spoleãenství jako souãást komplexní prevence infekce HIV,
20

21

Viz také Smûrnice ã. 5 v˘‰e o ochranû proti diskriminaci, a to i v oblastech zdravotní péãe, sociálního zabezpeãení, sociálních dávek a v jin˘ch sluÏbách.
V závislosti na právních, sociálních a ekonomick˘ch podmínkách, které se mohou v rámci jednotliv˘ch zemí a regionÛ znaãnû li‰it, patﬁí mezi jedince a skupiny, které mohou b˘t náchylné
k diskriminaci a marginalizaci, Ïeny, dûti, lidé Ïijící v bídû, domorodci, pﬁíslu‰níci gay minority
a dal‰í muÏi, kteﬁí mají pohlavní styk s muÏi, pﬁistûhovalci, uprchlíci a osoby pﬁesídlené v rámci
jednoho státu, invalidé, vûzni a dal‰í zadrÏené osoby, prostituti, transsexuálové, uÏivatelé nelegálních drog a rasové, náboÏenské, etnické, jazykové a jiné men‰iny. Viz téÏ Smûrnice ã. 3,
odstavec 20 (j) a Smûrnice ã. 10, odstavec 64 (a), o opatﬁeních k ﬁe‰ení diskriminace v poskytování zdravotní péãe; Smûrnice ã. 4, odstavec 21 (e) o specifick˘ch otázkách pﬁístupu k prevenci
infekce HIV, léãbû a péãi pro vûznû, a Smûrnice ã. 8, odstavce 60 (b) a 60 (j) o zvlá‰tní pozornosti
potﬁebám ohroÏen˘ch skupin.
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a léãby, péãe a podpory o osoby Ïijící s HIV/AIDS, a zároveÀ by
mûly plnit své vlastní závazky k pﬁijetí opatﬁení ve veﬁejném
sektoru, aby byla uznána, chránûna a naplnûna lidská práva
v oblasti zdraví. Mûly by b˘t vytvoﬁeny mechanismy, které by
dotyãn˘m komunitám umoÏnily pﬁístup ke zdrojÛm urãen˘m na
podporu rodin, jeÏ kvÛli nemoci AIDS pﬁi‰ly o své Ïivitele.
Zvlá‰tní pozornost je tﬁeba vûnovat genderov˘m nerovnostem
v pﬁístupu k péãi pro Ïeny a dívky, a rovnûÏ zátûÏi, která na nû
mÛÏe b˘t v souvislosti s poskytováním péãe osobám Ïijícím
s HIV/AIDS kladena.
V rámci pomoci pro poskytovatele péãe a pﬁípadnû pro zamûstnavatele a poji‰Èovatele by mûly státy zajistit dostupnost, aplikaci
a realizaci vûdecky podloÏen˘ch a aktuálních smûrnic k prevenci,
léãbû, péãi a podpoﬁe pro osoby Ïijící s HIV/AIDS ve vztahu
k dostupnému zdravotnick˘m komoditám, sluÏbám a informacím.
Státy by mûly vytvoﬁit mechanismy k monitorování, a podle
potﬁeby ke zlep‰ování, dostupnosti, aplikace a realizace tûchto
smûrnic.
Legislativa, strategie a programy by mûly vzít v úvahu skuteãnost,
Ïe osoby Ïijící s HIV/AIDS mohou b˘t opakovanû nemocné, jejich
zdravotní stav se postupnû zhor‰uje a jejich potﬁeba zdravotní péãe
vzrÛstá, coÏ by mûlo b˘t odpovídajícím zpÛsobem upraveno
v sociálních systémech ve veﬁejném i soukromém sektoru. Státy
by mûly spolupracovat se zamûstnavateli a organizacemi zamûstnavatelÛ a zamûstnancÛ, aby podle potﬁeby pﬁijaly ãi pﬁepracovaly
sociální programy s cílem zajistit v‰eobecn˘ a rovn˘ pﬁístup
k v˘hodám pro zamûstnance infikované virem HIV. Zvlá‰tní
pozornost by také mûla b˘t zamûﬁena na zaji‰tûní dostupnosti
zdravotní péãe pro osoby, které nejsou souãástí formálního
zamûstnaneckého sektoru, a proto jim zdravotní v˘hody vypl˘vající ze zamûstnání nejsou poskytovány.22
Státy by mûly zajistit, aby národní legislativa definovala rychlá
a úãinná opatﬁení pro pﬁípady, kdy je osobû Ïijící s HIV/AIDS
odepﬁen nebo neposkytnut pﬁístup k léãbû, péãi ãi podpoﬁe. Státy
by rovnûÏ mûly zajistit ﬁádné uplatnûní práva, aby mohly b˘t
dÛvody k takov˘m stíÏnostem posouzeny nezávisle a nestrannû.
Na mezinárodní úrovni by státy mûly posílit stávající mechanismy
a v místech, kde nyní neexistují, vytvoﬁit nové, aby osobám
Ïijícím s HIV/AIDS poskytly rychlé a úãinné od‰kodnûní
v pﬁípadû poru‰ení mezinárodních právních závazkÛ daného státu
22

Viz téÏ Smûrnice ã. 5, odstavec 22 (d), a Kodex doporuãené praxe v souvislosti s infekcí
HIV/AIDS ve svûtû práce, kter˘ v roce 2001 pﬁijala „Mezinárodní organizace práce“ (ILO).
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respektovat, chránit a naplÀovat práva spojená se zdravím.
Státy by mûly zajistit zabezpeãení a kontrolu kvality v˘robkÛ
urãen˘ch pro oblast HIV/AIDS. Prostﬁednictvím legislativních
a jin˘ch opatﬁení (napﬁ. funkãní systémy udûlení souhlasu pﬁed
uvedením na trh a kontroly po uvedení na trh) by státy mûly zajistit bezpeãnost lékÛ a diagnostick˘ch testÛ a souvisejících technologií.
Státy by mûly pﬁijmout legislativní a jiná opatﬁení s cílem zajistit,
aby byly léky dodávány v patﬁiãném mnoÏství a vãas a také s pﬁesn˘mi, aktuálními a pﬁístupn˘mi informacemi o jejich uÏívání.
Napﬁíklad by mûly b˘t schváleny ãi posíleny zákony na ochranu
spotﬁebitelÛ nebo jiná odpovídající legislativa, aby se pﬁede‰lo
zkreslen˘m tvrzením o bezpeãnosti a úãinnosti lékÛ, vakcín
a zdravotnické techniky, vãetnû v‰ech v˘robkÛ urãen˘ch pro
oblast HIV/AIDS.
Mûly by b˘t schváleny zákony a/nebo pﬁedpisy k zabezpeãení
kvality a dostupnosti diagnostick˘ch testÛ na detekci infekce HIV
a kvality a dostupnosti HIV poradenství. Jsou-li na místním trhu
povoleny tzv. „domácí HIV testy“ a/nebo tzv. „rychlé HIV testy“,
mûly by b˘t pﬁísnû kontrolovány, aby byla zaji‰tûna jejich kvalita
a spolehlivost. DÛsledky z nedostateãného získávání epidemiologick˘ch údajÛ, z chybûjícího doprovodného HIV poradenství
a z rizika nepovoleného HIV testování, napﬁíklad z dÛvodu
zamûstnání nebo imigrace, by také mûly b˘t ﬁe‰eny. Mûly by b˘t
zavedeny právní a sociální podpÛrné sluÏby k ochranû jednotlivcÛ
pﬁed pﬁípadn˘m zneuÏitím testování na HIV pozitivitu. Státy by
rovnûÏ mûly zajistit supervizi kontroly kvality HIV poradenství
a testování, poskytovan˘ch dobrovolníky-nezdravotníky.
Mûla by b˘t posílena zákonná kontrola kvality kondomÛ
a v souladu s mezinárodními normami pro kondomy by mûla b˘t
jejich kvalita rutinnû kontrolována. Omezení dostupnosti preventivních prostﬁedkÛ, napﬁíklad kondomÛ, dezinfekãních roztokÛ,
jednorázov˘ch injekãních jehel a stﬁíkaãek, by mûlo b˘t zru‰eno.
Je tﬁeba zajistit ‰irokou dostupnost tûchto preventivních pomÛcek
rÛzn˘mi zpÛsoby, napﬁíklad v prodejních automatech na vhodn˘ch
místech, a to pro vût‰í úãinnost, která je podmínûna vy‰‰í dostupností a anonymitou této distribuãní metody. K dosaÏení optimálního úãinku by se mûly kombinovat preventivní programy na
podporu pouÏívání kondomÛ s mediálními informaãními kampanûmi o infekci HIV a onemocnûní AIDS.
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Mûly by b˘t schváleny zákony a/nebo pﬁedpisy umoÏÀující informaãní kampanû o HIV/AIDS prostﬁednictvím hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ. Tyto informace by mûly b˘t zacíleny na
‰irokou veﬁejnost i na rÛzné ohroÏené skupiny, které mohou mít
s pﬁístupem k informacím urãité problémy. Informace o infekci
HIV by mûly b˘t vÏdy prezentovány cílové skupinû srozumitelnû
a nemûly by b˘t nevhodnû podrobovány cenzuﬁe ãi jin˘m normám
pro vysílání, a to zejména proto, Ïe to negativním zpÛsobem mÛÏe
ovlivnit pﬁístup k potﬁebn˘m informacím, které jsou nezbytné pro
ochranu Ïivota, zdraví a lidské dÛstojnosti.
Aby bylo moÏné zkvalitnit a roz‰íﬁit prevenci a moÏnosti léãby
infekce HIV, mûly by státy zv˘‰it finanãní prostﬁedky pﬁidûlované
veﬁejnému sektoru na oblast prevence HIV/AIDS a léãby, péãe
a podpory osob Ïijících s HIV/ AIDS, oportunními infekcemi
a souvisejícími zdravotními stavy. Soukrom˘ sektor by mûl b˘t
také povzbuzován, aby se vûnoval v˘zkumu a v˘voji v této oblasti
a aby v˘sledky rychle zpﬁístupnil v‰em tûm, kteﬁí je potﬁebují, a to
za pﬁijatelné ceny.
Státy a soukrom˘ sektor by mûly vûnovat zvlá‰tní pozornost
podpoﬁe v˘zkumu a v˘voji, kter˘ se t˘ká potﬁeb v oblasti zdravotnictví v rozvojov˘ch zemích. Podle zásady lidsk˘ch práv zaji‰Èující podíl na vûdeckém pokroku a jeho pﬁínosech, by státy mûly jak
na národní tak i na mezinárodní úrovni pﬁijmout zákony a strategie, které zajistí, Ïe v˘sledky v˘zkumu a v˘voje budou mít
národní i celosvûtov˘ pﬁínos, se zvlá‰tním ohledem na potﬁeby lidí
Ïijící v rozvojov˘ch zemích a s ohledem na ty, kteﬁí jsou chudí ãi
jinak znev˘hodnûni.
Státy by mûly integrovat prevenci infekce HIV a léãbu, péãi
a podporu osob Ïijících s HIV/AIDS do v‰ech oblastí sv˘ch rozvojov˘ch plánÛ, a to i ve strategii na odstranûní chudoby, rozdûlování
státního rozpoãtu a v rozvojov˘ch plánech pro jednotlivé sektory.
Pﬁi zpracování plánÛ by státy mûly brát pﬁi nejmen‰ím zvlá‰tní
zﬁetel na mezinárodnû schválené cíle v boji s infekcí HIV
a onemocnûním AIDS.23
Státy by mûly zv˘‰it své finanãní pﬁíspûvky ze státního rozpoãtu
na opatﬁení, která na národní i mezinárodní úrovni propagují
spolehliv˘ a trval˘ pﬁístup k cenovû dostupné prevenci infekce
23

Jako pﬁíklad lze uvést rozvojové cíle schválené v tzv. „Miléniové deklaraci“ na Valném shromáÏdûní OSN v roce 2000 a konkrétní cíle v boji s infekcí HIV/AIDS schválené v tzv.„Deklaraci
závazkÛ“ pﬁijaté na Valném shromáÏdûní OSN o HIV/AIDS v roce 2001.
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HIV a léãbû, péãi a podpoﬁe osob Ïijících s HIV/AIDS. Státy by
mûly mimo jiné proporcionálnû ke sv˘m finanãním moÏnostem
pﬁispívat na programy, mezi které napﬁ. patﬁí „Globální fond pro
boj s AIDS, tuberkulózou a malárií“ pﬁi OSN. Vyspûlé státy by
mûly pﬁijmout konkrétní závazky ke zv˘‰ení své rozvojové
pomoci, která je neprodlenû posune ke splnûní mezinárodních
cílÛ, s nimiÏ souhlasily, se zvlá‰tní pozorností zamûﬁenou na
pomoc k realizaci v‰eobecné dostupnosti v‰ech zdravotnick˘ch
komodit, sluÏeb a informací v oblasti problematiky HIV/AIDS.24
Státy by mûly zajistit, aby mezinárodní a bilaterální mechanismy
pro financování boje s infekcí HIV/AIDS poskytovaly dostateãné
finanãní prostﬁedky na prevenci pﬁenosu infekce HIV a léãbu, péãi
a podporu osob Ïijících s HIV/AIDS, vãetnû nákupu antiretrovirov˘ch a dal‰ích lékÛ, diagnostick˘ch testÛ a dal‰ích souvisejících
technologií. Státy by mûly podporovat a realizovat programy,
které maximalizují pﬁínos finanãních darÛ, vãetnû opatﬁení, která
zaji‰Èují, aby tyto finanãní prostﬁedky byly efektivnû pouÏity na
nákup generick˘ch lékÛ, diagnostick˘ch testÛ a souvisejících
technologií.
Mezinárodní a bilaterální finanãní mechanismy jednotliv˘ch státÛ
by také mûly poskytnout prostﬁedky na zkvalitÀování systému
zdravotnické péãe, zlep‰ení kvality a pracovních podmínek zdravotnického personálu a zv˘‰ení efektivity zásobovacích systémÛ,
na financování plánÛ zaji‰Èujících pﬁístup k prevenci, léãbû, péãi a
podpoﬁe a k rodinné, komunitní a domácí péãi.
Státy by mûly spolupracovat s nevládními organizacemi, mezivládními organizacemi a s orgány, agenturami a programy OSN
pﬁi vytváﬁení, udrÏování a roz‰iﬁování mezinárodních a veﬁejnû
dostupn˘ch informací o zdrojích, kvalitû a celosvûtov˘ch cenách
lékÛ, diagnostick˘ch testÛ a souvisejících technologií k profylaktické, léãebné a paliativní péãi nemocn˘ch s HIV AIDS a souvisejícími oportunními infekcemi a zdravotními stavy.25

24

25

Napﬁíklad v tzv.„Deklaraci závazkÛ“ o HIV/AIDS z roku 2001 v‰echny ãlenské státy OSN apelují
na vyspûlé zemû, které tak je‰tû neuãinily, aby co nejdﬁíve splnily svÛj dlouhodob˘ cíl vûnovat
0,7 % svého hrubého domácího produktu na celkovou oficiální rozvojovou pomoc urãenou pro
nejménû rozvinuté zemû. Státy tuto v˘zvu formálnû zopakovaly v závûreãném dokumentu
z „Mezinárodní konference o financování rozvojové pomoci“ z roku 2002 ( Monterrey, Mexiko).
Napﬁíklad organizace agentury OSN jako UNICEF, UNAIDS a WHO a rovnûÏ nevládní organizace „Lékaﬁi bez hranic“ spoleãnû vydávají a prÛbûÏnû aktualizují publikaci o zdrojích a cenách
vybran˘ch lékÛ a diagnostik, které se uÏívají pﬁi poskytování péãe a léãby u osob Ïijících
s HIV/AIDS. V tomto duchu „Svûtová zdravotnická organizace“ zahájila v roce 2001 kontinuální
projekt, kter˘ sestavuje a uchovává seznam lékÛ a diagnostické techniky pro infekci HIV/AIDS,
a jejich dodavatele, kteﬁí splÀují její normy .
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Vûﬁitelské státy a mezinárodní finanãní instituce by mûly rychleji
a ve vût‰ím rozsahu odpou‰tût dluhy rozvojov˘m zemím a mûly
by zajistit, aby zdroje poskytnuté na tyto úãely nebyly odeãteny od
tûch, které jsou dostupné pro oficiální rozvojovou pomoc. Rozvojové zemû by mûly pouÏít zdroje, které díky odpu‰tûní dluhÛ
získají (a rovnûÏ jiné zdroje rozvojov˘ch financí), zpÛsobem,
kter˘ plnû bere v úvahu jejich závazky respektovat, chránit a naplÀovat práva obãanÛ ve vztahu ke zdraví. Státy by mûly mimo jiné
vûnovat pﬁíslu‰nou ãást tûchto zdrojÛ na prevenci infekce HIV
a léãbu, péãi a podporu osob Ïijících s HIV/AIDS, a to s ohledem
na národní podmínky a priority, a to plnû v souladu s pﬁijat˘mi
mezinárodními závazky.
Státy by mûly podporovat a spolupracovat s mezinárodními
systémy pro monitorování a hlá‰ení jednotliv˘ch opatﬁení, která
pﬁijaly s cílem postupnû dosáhnout v‰eobecné dostupnosti
komplexní prevence infekce HIV a léãby, péãe a podpory osob
Ïijících s HIV/AIDS, vãetnû antiretrovirov˘ch a jin˘ch lékÛ,
diagnostick˘ch testÛ a souvisejících technologií. Státy by mûly do
sv˘ch hlá‰ení pro orgány, které monitorují jejich pokrok v plnûní
mezinárodních závazkÛ, zahrnout vÏdy ve‰keré relevantní informace. Údaje v tûchto hlá‰eních by mûly b˘t uvádûny takov˘m
zpÛsobem, kter˘ pomÛÏe identifikovat a napravit moÏné nerovnosti v pﬁístupu k prevenci HIV infekce a k léãbû, péãi a podpoﬁe
osob Ïijících s HIV/AIDS a mûly by pouÏívat souãasné nebo nové
hodnotící nástroje: napﬁíklad urãité indikátory anebo audit . Státy
by mûly do pﬁípravy tûchto hlá‰ení a doporuãení od monitorujících
orgánÛ aktivnû zapojit zainteresované nevládní organizace, vãetnû
tûch, které zastupují osoby Ïijící s HIV/AIDS a jednotlivé ohroÏené populaãní skupiny.26
Státy by mûly usilovat o mezinárodní a regionální spolupráci
a realizovat ji s cílem roz‰íﬁit vlastní technologie a odborné
znalosti o prevenci infekce HIV a léãbû, péãi a podpoﬁe osob Ïijící
s HIV/AIDS do rozvojov˘ch zemí. Státy by mûly v tomto smûru
podporovat spolupráci mezi rozvojov˘mi zemûmi a mûly by se
zapojit do mezinárodních organizací, které poskytují a podporují
technickou pomoc zamûﬁenou na dosaÏení cíle spoãívajícího
ve v‰eobecné dostupnosti prevence infekce HIV a léãby, péãe
a podpory osob Ïijících s HIV/AIDS.
Ve svém jednání na mezinárodních fórech a pﬁi mezinárodních
jednáních by státy mûly vÏdy zohlednit platné mezinárodní normy,
zásady a standardy t˘kající se lidsk˘ch práv. Zejména by mûly
26

Viz téÏ Smûrnice ã. 11, kde jsou dal‰í doporuãení o monitorování a dodrÏování lidsk˘ch práv.
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zváÏit své závazky respektovat, chránit a naplÀovat práva ve
vztahu ke zdraví a také své závazky poskytovat mezinárodní
pomoc a spolupráci.27 Státy by nemûly pﬁijímat jakákoliv opatﬁení,
která brání v pﬁístupu k prevenci infekce HIV a léãbû, péãi
a podpoﬁe osob Ïijících s HIV/AIDS, vãetnû pﬁístupu k antiretrovirov˘m a jin˘m lékÛm, diagnostick˘m testÛm a souvisejícím
technologiím, a to ani ve své zemi, ani v jin˘ch státech, a mûly by
zabezpeãit, aby se léky nikdy nestaly nástrojem politického tlaku.
Zvlá‰tní pozornost musejí v‰echny státy vûnovat potﬁebám a situacím v rozvojov˘ch zemích.
Vzhledem ke sv˘m závazkÛm v oblasti lidsk˘ch práv by státy
mûly zajistit, aby bilaterální, regionální a mezinárodní smlouvy,
napﬁíklad smlouvy upravující du‰evní vlastnictví, nebránily
v pﬁístupu k prevenci infekce HIV a léãbû, péãi a podpoﬁe osob
Ïijících s HIV/AIDS, vãetnû pﬁístupu k antiretrovirov˘m a jin˘m
lékÛm, diagnostick˘m testÛm a souvisejícím technologiím.
Pﬁi interpretaci a plnûní mezinárodních smluv by státy mûly zajistit, aby byla do národní legislativy pruÏnû a v plné míﬁe zaãlenûna
taková opatﬁení a ustanovení obsaÏená ve smlouvách, která lze
pouÏít k propagaci a zaji‰tûní pﬁístupu k prevenci infekce HIV
a léãbû, péãi a podpoﬁe v‰ech osob Ïijících s HIV/AIDS, vãetnû
pﬁístupu k lékÛm, diagnostikÛm a dal‰ím technologiím. Státy by
mûly tato opatﬁení vyuÏít v rozsahu, kter˘ je nezbytn˘ k uspokojení jejich domácích a mezinárodních závazkÛ ve vztahu
k lidsk˘m právÛm. Státy by mûly pﬁehodnotit své mezinárodní
smlouvy (vãetnû smluv o obchodu a investicích), aby zajistily
jejich soulad se smlouvami, legislativou a strategií, které byly
vypracovány se zámûrem propagace a podpory lidsk˘ch práv,
a jestliÏe tyto smlouvy brání ve v‰eobecném pﬁístupu k prevenci
infekce HIV a k léãbû, péãi a podpoﬁe osob Ïijících s HIV/AIDS,
mûly by je podle potﬁeby zmûnit.

SMùRNICE â. 7: SLUÎBY PRÁVNÍ POMOCI
Státy by mûly realizovat a podporovat fungování sluÏeb právní
pomoci, které budou informovat osoby Ïijící s HIV/AIDS o jejich
právech, budou bezplatnû poskytovat právní sluÏby s cílem vymáhání tûchto práv, budou rozvíjet odborné znalosti o právních otázkách souvisejících s infekcí HIV a kromû soudÛ vyuÏijí dal‰í
27

Viz téÏ Smûrnice ã. 11, odstavec 66 (e) t˘kající se propagace lidsk˘ch práv v souvislosti
s HIV/AIDS na mezinárodních fórech a zaji‰tûní jejich integrace do strategií a programÛ mezinárodních organizací.
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ochranné instituce, jak˘mi jsou ministerstva spravedlnosti,
ombudsmani, instituce zab˘vající se stíÏnostmi ve zdravotnictví
nebo komise pro lidská práva.
Pﬁi zavádûní tûchto sluÏeb by státy mûly zváÏit následující okolnosti:
a) Státní podpora pro systémy právní pomoci zamûﬁené na pﬁípady
osob Ïijících s HIV/AIDS, které mohou zahrnovat právní stﬁediska v místních spoleãenstvích a/nebo právní sluÏby poskytované organizacemi se zamûﬁením na pomoc osobám Ïijícím
s HIV/AIDS.
b) Státní podpora nebo pobídky (napﬁ. sníÏení daní) pro právní
firmy ze soukromého sektoru, aby poskytovaly bezplatné
a veﬁejnû prospû‰né sluÏby lidem Ïijícím s HIV/AIDS
v v pﬁípadû diskriminace a invalidity, práva na zdravotní péãi
(informovan˘ souhlas a dÛvûrnost informací), majetkového
práva (poslední vÛle, dûdictví apod.) a pracovního práva.
c) Státní podpora pro programy s cílem vzdûlávat, zv˘‰it a vybudovat potﬁebnou sebeúctu u osob Ïijících s HIV/AIDS ve
vztahu k jejich právÛm, a/nebo tyto osoby zmocnit, aby
si navrhly a roz‰íﬁily své vlastní charty/deklarace zákonn˘ch
a lidsk˘ch práv; státní podpora pro vytváﬁení a ‰íﬁení informaãních broÏur o právech ve vztahu k HIV/AIDS, seznamÛ pracovníkÛ v této oblasti, pﬁíruãek,28 praktick˘ch návodÛ, textÛ pro
studenty, vzorov˘ch osnov pro právní kurzy a celoÏivotní
právní vzdûlávání a vydávání zpravodajÛ, aby se podpoﬁila
v˘mûna informací a t˘mová spolupráce. Tyto publikace mohou
napﬁ. informovat o jednotliv˘ch kazuistikách, legislativních
reformách, národních systémech monitorování poru‰ování
lidsk˘ch práv a jejich vymáhání.
d) Státní podpora právních sluÏeb ve vztahu k HIV/AIDS
a ochrany prostﬁednictvím rÛzn˘ch institucí, napﬁ. ministerstva
spravedlnosti, prokuratury nebo jin˘ch advokátních kanceláﬁí,
institucí pro vyﬁizování stíÏností ve zdravotnictví, ombudsmanÛ
a komisí pro lidská práva.

28

Viz J. Godwin (a kol.): Australian HIV/AIDS Legal Guide, (2nd edition), Federation Press,
Sydney, 1993; Lambda Legal Defense and Education Fund Inc.: AIDS Legal Guide: A Professional Resource on AIDS-related Legal Issues and Discrimination, New York
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Poznámky ke smûrnicím ã. 3 aÏ 7
Vzhledem k tomu, Ïe zákony regulují vztahy mezi státem a jednotlivcem a mezi jednotlivci navzájem, poskytují tak nezbytn˘
rámec pro dodrÏování lidsk˘ch práv, vãetnû lidsk˘ch práv ve
vztahu k HIV/AIDS. Úãinnost tohoto rámce pro ochranu lidsk˘ch
práv závisí na síle právního systému v dané spoleãnosti a na
pﬁístupu samotn˘ch obãanÛ k tomuto systému. Mnoho právních
systémÛ po celém svûtû v‰ak nemá stále dostateãnou sílu a marginalizované skupiny obãanÛ k nim nemají pﬁístup.
Role práva ve vztahu k HIV/AIDS mÛÏe b˘t také nûkdy pﬁeceÀována a mÛÏe slouÏit jako nástroj pro donucovací a násilnou politickou strategii. I kdyÏ zákony mohou mít vzdûlávací a normativní
úlohu a mohou poskytovat dÛleÏit˘ podpÛrn˘ rámec pro ochranu
lidsk˘ch práv a pro programy boje proti AIDS, nelze na nû
spoléhat jako na jedin˘ prostﬁedek, kter˘m lze ‰íﬁit informace,
mûnit postoje, dosáhnout zmûny v oblasti chování nebo ochrany
lidsk˘ch práv. Smûrnice ã. 3 aÏ 7, uvedené v˘‰e, jsou proto koncipovány jako povzbuzení k pﬁijetí smysluplné a pﬁínosné legislativy, k popsání základních zákonn˘ch norem, které jsou nezbytné
k poskytování podpory pro ochranu lidsk˘ch práv ve vztahu
k HIV/AIDS a realizaci úãinn˘ch programÛ prevence a léãby
HIV/AIDS, a mají b˘t doplnûny v‰emi ostatními smûrnicemi
v tomto dokumentu.
Smûrnice ã. 3 aÏ 6 podporují zákony a právní reformu, která by
uvedla národní legislativu ve vztahu k HIV/AIDS do souladu
s mezinárodními (popﬁ. i regionálními) normami pro lidská práva.
Aãkoliv obsah strategií se dot˘ká zejména práva formálního,
právní reforma by mûla zahrnout i tradiãní a zvykové právo.
Proces pﬁehodnocení a reformy zákonÛ souvisejících s infekcí
HIV by mûl b˘t zaãlenûn do v‰eobecn˘ch ãinností státÛ ve vztahu
k dodrÏování lidsk˘ch práv a do reakce na problematiku
HIV/AIDS na národní úrovni, a pﬁitom by mûl zapojit do tohoto
procesu i zainteresovanou obãanskou spoleãnost, a dále je tﬁeba
zajistit, aby stávající legislativa nepÛsobila jako pﬁekáÏka
programÛm pro prevenci infekce HIV a péãi o nemocné
s HIV/AIDS, ale i pro bûÏnou populaci a skupiny ve zv˘‰eném
riziku HIV/AIDS, a mûla by chránit jednotlivce proti diskriminaci
ze strany vládních organizací, institucí popﬁ. jednotlivcÛ. Je
známo, Ïe nûkterá doporuãení pro zákony a právní reformu,
zejména ustanovení ohlednû postavení Ïen, uÏívání drog, prostituce a postavení muÏÛ, kteﬁí mají sex s muÏi, mohou b˘t v urãitém
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národním, kulturním a náboÏenském kontextu kontroverzní. Tyto
smûrnice tedy pﬁedstavují doporuãení pro jednotlivé státy: zakládají se na souãasn˘ch mezinárodních normách pro lidská práva a
jsou vytvoﬁeny tak, aby bylo dosaÏeno pragmatického pﬁístupu
k cílÛm v oblasti veﬁejného zdraví ve vztahu k infekci HIV. Je
povinností státÛ, aby urãily, jak nejlépe mohou plnit své mezinárodní závazky v oblasti lidsk˘ch práv a chránit veﬁejné
zdraví v rámci svého politického, kulturního a náboÏenského
kontextu. Úﬁad vysokého komisaﬁe OSN pro lidská práva,
program UNAIDS, jeho kosponzoﬁi a dal‰í orgány a agentury
OSN, napﬁ. „Mezinárodní organizace práce“, mohou vládám
nabídnout technickou podporu v procesu reformy práva a právních
norem.
Smûrnice ã. 7 naléhá na státy (a soukrom˘ sektor), aby povzbuzovaly a podporovaly úzce zamûﬁené i právní sluÏby obecnû, které lidem
Ïijícím s HIV/AIDS a komunitám zasaÏen˘m epidemií HIV/AIDS,
umoÏní lépe uplatÀovat svá zákonná a lidská práva. Informace
a v˘zkumné poznatky v otázkách zákonÛ a lidsk˘ch práv by také mûly
b˘t dostupné. Tyto sluÏby by rovnûÏ mûly ﬁe‰it problém sniÏování
rizika infekce HIV u ohroÏen˘ch populaãních skupin a dÛsledkÛ
HIV/AIDS v tûchto skupinách. Místa, kde jsou tyto sluÏby poskytovány a forma podání tûchto informací (napﬁ. jednoduch˘ a srozumiteln˘ jazyk) by mûly umoÏnit snadnou dostupnost pro pﬁíslu‰níky
tûchto skupin. Vzorové pﬁíklady lze najít v mnoha zemích.29

29

Jako pﬁíklad lze uvést Skupinu pro Ïivot (Grupo Pela Vidda) v Rio de Janeiru v Brazílii, která
nabízí bezplatné právní sluÏby, broÏury, bulletiny, telefonickou linku a kampanû v médiích. Ve
Velké Británii sestavily broÏury o lidsk˘ch právech organizace Terrence Higgings Trust a Immunity’s Legal Centre (D. Taylor (ed.): HIV, You and the Law). Ve Spojen˘ch státech byly seznamy
informaãních zdrojÛ sestaveny Americkou advokátní komorou (American Bar Association)
(Directory of Legal Resources for People with AIDS & HIV, AIDS Coordination Project,
Washington, D. C., 1991) a organizací Zdravotní krize homosexuálÛ (Gay Men‘s Health Crisis)
(M. Holtzman (ed.): Legal Services Referral Directory for People with AIDS, New York 1991.
Nûkolik dal‰ích organizací ve Spojen˘ch státech americk˘ch sestavilo pﬁíruãky pro odborníky
nebo dobrovolníky, napﬁíklad Whitman-Walkerova klinika (Whitman-Walker Clinic)
(Washington, D. C.), Projekt AIDS (AIDS Project) (Los Angeles), Národní sdruÏení právníkÛ
(National Lawyers Guild), Státní organizace pro právní sluÏby související s nemocí AIDS (State
AIDS Legal Services Organisation) (San Francisco) a Americká unie za obãanská práva
(American Civil Liberties Union) (William, Rubenstein, Ruth Eisenberg a Lawrence Gostin: The
Rights of Persons Living with HIV/AIDS (Southern Illinois Press, Carbondale, Illinois, 1996). V
JiÏní Africe pﬁipravuje pﬁíruãky pro právní úﬁedníky poboãka organizace Právníci za lidská práva
(Lawyers for Human Rights) s názvem Pietermaritzburg s pomocí právního projektu AIDS Law
Project, pﬁiãemÏ koordinaci ‰kolení poskytuje právní síÈ AIDS Legal Network. Mezi dal‰í zdroje
patﬁí publikace pro soudce (A. R. Rubenfield (ed): AIDS Benchbook, National Judicial College,
American Bar Association, Reno, Nevada, leden 1991), Jihoafrické stﬁedisko pro ‰íﬁení informací
o AIDS (Southern Africa AIDS Information Dissemination Service) a zpravodaje, napﬁíklad
kanadsk˘ HIV/AIDS Policy and Law Newsletter a australsk˘ Legal Link (viz téÏ AIDS/STD
Health Promotion Exchange, Royal Tropical Institute, Nizozemsko).
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C. Podpora vzniku spoleãensky pﬁijatelného prostﬁedí
pro osoby Ïijící s HIV/AIDS
SMùRNICE â. 8: ÎENY, DùTI A DAL·Í SKUPINY
VE ZV¯·ENÉM RIZIKU HIV/AIDS30
Ve spolupráci s místním spoleãenstvím (a téÏ jeho prostﬁednictvím) by státy mûly podporovat vznik spoleãensky pﬁijatelného
prostﬁedí pro Ïeny, dûti a jiné skupiny ve zv˘‰eném riziku
HIV/AIDS, a to tak, Ïe prostﬁednictvím dialogu v rámci místních
spoleãenství, specificky zamûﬁen˘ch sociálních a zdravotních
sluÏeb a podpory pro místní skupiny, mohou b˘t lépe ﬁe‰eny
nûkteré zakoﬁenûné pﬁedsudky a nerovnosti.
a) Státy by mûly podporovat vznik a chod místních organizací
sdruÏujících pﬁíslu‰níky rÛzn˘ch ohroÏen˘ch skupin, se zamûﬁením na vzdûlávání ve vrstevnick˘ch programech (tzv. „peer
programy“), posílení postavení ve spoleãnosti, pozitivní zmûny
v oblasti sexuálního chování a rovnûÏ se zamûﬁením na sociální
podporu.
b) Státy by mûly podporovat rozvoj pﬁimûﬁeného, dostupného
a úãinného vzdûlávání v oblasti prevence HIV/AIDS a péãe
a celé ‰íﬁe aktivit a sluÏeb, které provádûjí samotné ohroÏené
skupiny a jimÏ jsou rovnûÏ urãeny, a mûly by tyto skupiny osob
aktivnû zapojit do procesu tvorby a realizace tûchto programÛ.
c) Státy by mûly podpoﬁit vznik národních a místních fór pro
studium dÛsledkÛ epidemie HIV/AIDS na Ïeny. Tato fóra by
mûla zahrnovat více sektorÛ, tak aby se na jejich ãinnosti podílela vláda, odborníci, náboÏen‰tí a místní pﬁedstavitelé
a zástupci, a tato fóra by mûla zkoumat zejména následující
problémy:
(I)
(II)

(III)
(IV)
(V)
30

role Ïeny doma a ve veﬁejném Ïivotû;
sexuální a reprodukãní práva Ïen a muÏÛ, vãetnû
moÏnosti diskutovat o formách bezpeãnûj‰ího sexu
a rozhodovat o svém reprodukãním zdraví;
strategie roz‰iﬁování vzdûlávacích a ekonomick˘ch
pﬁíleÏitostí pro Ïeny;
informovanost poskytovatelÛ sluÏeb a zlep‰ení zdravotní péãe a sociálních sluÏeb pro Ïeny; a
vliv náboÏensk˘ch a kulturních tradic na Ïeny.

Viz ãást III, Úvod, kde najdete seznam ohroÏen˘ch skupin
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d) Státy by mûly realizovat tzv. „akãní program“ pﬁijat˘ na „Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji“ v Káhiﬁe31 a tzv.
„Pekingskou deklaraci a akãní platformu“ ze “âtvrté svûtové
konference o Ïenách“. Rovné pﬁíleÏitosti by mûly aplikovány
zejména v oblasti primární zdravotní sluÏby, vzdûlávacích
programÛ a informaãních kampaní. Je tﬁeba zabránit násilí vÛãi
Ïenám, ‰kodliv˘m tradiãním praktikám, sexuálnímu zneuÏívání, vykoﬁisÈování, sÀatkÛm v nízkém vûku a mrzaãení
Ïensk˘ch pohlavních orgánÛ a za tím úãelem by b˘t uvedena
v Ïivot rÛzná vhodná opatﬁení, vãetnû formálních a neformálních vzdûlávacích programÛ a více pracovních pﬁíleÏitostí
a podpÛrn˘ch sluÏeb pro Ïeny.
e) Státy by mûly podporovat Ïenské organizace v tom, aby do
sv˘ch programÛ rovnûÏ zaãlenily otázky ve vztahu
k HIV/AIDS a lidsk˘m právÛm.
f) Státy by mûly zajistit, aby v‰echny Ïeny a dívky v reprodukãním vûku mûly pﬁístup k ovûﬁen˘m a komplexním informacím a HIV poradenství t˘kajícího se vertikálního pﬁenosu
viru HIV, a rovnûÏ pﬁístup k dostupn˘m prostﬁedkÛm, které toto
riziko minimalizují, a také aby mûly zaji‰tûno právo se rozhodnout, kdy si pﬁejí otûhotnût.
g) Státy by mûly dûtem a dospívajícím zajistit pﬁístup k pﬁimûﬁen˘m informacím a vzdûlávání v oblasti zdraví, vãetnû
informací o prevenci HIV/AIDS , a to ve ‰kole i mimo ni;
tyto informace mají b˘t náleÏitû pﬁizpÛsobeny vûku a schopnostem dûtí a dospívajících a mají umoÏnit, aby se svou sexualitou nakládali pozitivnû a odpovûdnû. Tyto postupy by mûly
vzít v úvahu právo dítûte na pﬁístup k informacím, na soukromí,
na dÛvûrnost informací, uznání svébytnosti, na informovan˘
souhlas a rovnûÏ právo na pﬁístup k preventivním prostﬁedkÛm,
a rovnûÏ by mûly plnû respektovat odpovûdnost, práva a povinnosti rodiãÛ. Do oblasti vzdûlávání dûtí o jejich právech by
mûla b˘t zahrnuta i práva dûtí infikovan˘ch virem HIV.
h) Státy by mûly zajistit, aby dûti a dospívající mûli pﬁimûﬁen˘
pﬁístup k dÛvûryhodn˘m sluÏbám v oblasti sexuality a reprodukãního zdraví, vãetnû informací o infekci HIV, HIV poradenství, HIV testování a preventivních prostﬁedcích jako jsou
napﬁ. kondomy, a aby dûti a dospívající mûli rovnûÏ pﬁimûﬁen˘
pﬁístup k sociálním sluÏbám, pokud jsou nositeli viru HIV.
V poskytování tûchto sluÏeb pro dûti a dopívající by se mûla
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A/CONF.171/13, kap. I, usnesení 1, pﬁíloha.
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odráÏet patﬁiãná rovnováha mezi právy dítûte ãi dopívajícího
pﬁi rozhodování podle jeho v˘vojov˘ch schopností a mezi nezadateln˘mi právy a povinnostmi rodiãÛ ãi zákonn˘ch zástupcÛ
ve vztahu ke zdraví a nejlep‰ím zájmu dítûte.
i) Státy by mûly zajistit, aby osobám zamûstnan˘m v institucích,
které o dûti peãují, vãetnû dûtsk˘ch domovÛ a domÛ pûstounské
péãe, bylo poskytnuto ‰kolení z oblasti infekce HIV a onemocnûní AIDS ve vztahu k dûtem, aby mohly úãinnû reagovat na
zvlá‰tní potﬁeby dûtí postiÏen˘ch infekcí HIV, coÏ zahrnuje
i ochranu pﬁed povinn˘m ãi vynucen˘m testováním, diskriminací a opu‰tûním.
j) Státy by mûly podpoﬁit realizaci speciálnû zamûﬁen˘ch a cílen˘ch programÛ prevence HIV/AIDS a programy zamûﬁené na
péãi o ty osoby, které mají ztíÏen˘ pﬁístup k bûÏn˘m
programÛm, a to kvÛli jazykové bariéﬁe, chudobû, sociální,
právní ãi fyzické marginalizaci. Jedná se napﬁ. o men‰iny,
pﬁistûhovalce, domorodce, uprchlíky a osoby pﬁesídlené uvnitﬁ
daného státu, invalidy, vûznû, prostituty/prostitutky, muÏe
mající sex s jin˘mi muÏi, a injekãní uÏivatele drog.

Poznámky ke smûrnici ã. 8
Státy by mûly pﬁijmout úãinná opatﬁení na sníÏení míry rizika
infekce virem HIV, stigmatizace a diskriminace a mûly by podporovat
vznik takového spoleãenského prostﬁedí, kde bude moÏné ﬁe‰it zakoﬁenûné pﬁedsudky a nerovnosti v jednotliv˘ch spoleãenstvích a rovnûÏ
vznik takového spoleãenského prostﬁedí, které napomáhá pozitivním
zmûnám sexuálního chování. Nezbytnou souãástí tohoto procesu je
ocenûní úlohy Ïen, mládeÏe a dal‰ích ohroÏen˘ch skupin v ﬁe‰ení
situace zpÛsobené v dÛsledku epidemie HIV/AIDS. Za tím úãelem by
mûla b˘t pﬁijata opatﬁení ke zlep‰ení jejich spoleãenského a právního
postavení, zapojení do tvorby a realizace preventivních programÛ
a mobilizace místních komunit. Míra rizika infekce HIV/AIDS
u nûkter˘ch skupin vypl˘vá z jejich omezeného pﬁístupu k informaãním zdrojÛm, vzdûlání a z nedostatku autonomie. Mûly by b˘t
sestaveny zvlá‰tní programy a opatﬁení, která potﬁebn˘ pﬁístup tûmto
ohroÏen˘m skupinám usnadní. V mnoha zemích jiÏ organizace vze‰lé
z místních komunit a nevládní organizace zahájily aktivity, které
napomáhají vzniku takového spoleãensky pﬁijatelného prostﬁedí.
Vlády by toto úsilí mûly plnû uznat a respektovat a mûly by poskytnout
morální, právní, finanãní a politickou podporu k dal‰ímu posílení
tohoto úsilí.
35

UNAIDS

Mezinárodní smûrnice
pro HIV/AIDS a lidská práva

OHCHR

SMùRNICE â. 9: ZMùNA DISKRIMINAâNÍCH POSTOJÒ
PROST¤EDNICTVÍM VZDùLÁVÁNÍ, ·KOLENÍ A MASMÉDIÍ
Státy by mûly soustavnû propagovat a podporovat roz‰iﬁování
programÛ, napﬁ. kreativního vzdûlávání, ‰kolení a masmediálních
programÛ, které budou jasnû zamûﬁeny na zmûnu diskriminaãních
a stigmatizujících postojÛ ve vztahu k HIV/AIDS, a to smûrem
k lep‰ímu porozumûní a pﬁijetí osob infikovan˘ch virem HIV
ve spoleãnosti.
a) Státy by mûly takové subjekty, napﬁ. mediální skupiny,
nevládní organizace a sdruÏení lidí Ïijících s HIV/AIDS, aby
koncipovaly a ‰íﬁily programy propagující uznání práv a dÛstojnosti osob Ïijících s HIV/AIDS a pﬁíslu‰níkÛ ohroÏen˘ch
skupin, a to s vyuÏitím rozsáhlé ‰kály sdûlovacích prostﬁedkÛ
(film, divadlo, televize, rádio, tisk, dramatická tvorba, osobní
svûdectví, internet, obrazy ãi plakáty ve veﬁejn˘ch dopravních
prostﬁedcích). Tyto programy by nemûly dané skupiny pﬁedstavovat jako urãit˘ stereotyp, ale naopak by mûly bourat m˘ty
a domnûnky. Mûly by je prezentovat jako pﬁátele, pﬁíbuzné,
kolegy, sousedy a partnery. Mûlo by b˘t jasnû zdÛraznûno, Ïe
infekce HIV se nepﬁená‰í bûÏn˘m spoleãensk˘m stykem.
b) Státy by mûly povzbuzovat vzdûlávací instituce (základní
a stﬁední ‰koly, univerzity a dal‰í technické a jiné vysoké ‰koly,
instituce zamûﬁené na vzdûlávání dospûl˘ch a celoÏivotní vzdûlávání), odbory, aby do sv˘ch vzdûlávacích osnov zahrnuly
problematiku HIV/AIDS a lidsk˘ch práv, napﬁ. do pﬁedmûtu
o mezilidsk˘ch vztazích, do obãanské nauky a spoleãensk˘ch
vûd, do oblasti práva, zdravotní péãe, rodinného a/nebo sexuální v˘chovy a do sociálního a psychologického poradenství.
c) Státy by mûly podporovat ‰kolení a semináﬁe zamûﬁené na
lidská práva a etiku ve vztahu k infekci HIV, které jsou urãeny
pro vládní úﬁedníky, policii, zamûstnance vûzeÀské sluÏby,
politiky i pro odbornou veﬁejnost ãi pﬁedstavitele samosprávy
anebo a náboÏensk˘ch skupin.
d) Státy by mûly podporovat masmédia a reklamní prÛmysl, aby
byly vÛãi otázkám spojen˘m s infekcí HIV, onemocnûním
AIDS a lidsk˘mi právy citlivé a ve sv˘ch reportáÏích zmírnily
honbu za senzacemi a nepatﬁiãné vyuÏívání stereotypÛ,
zejména ve vztahu k ohroÏen˘m a marginalizovan˘m populaãním skupinám. Vzdûlávací proces tohoto typu by mûl obsa36
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hovat tvorbu uÏiteãn˘ch pramenÛ, napﬁíklad pﬁíruãek
s pﬁíslu‰nou terminologií, které by slouÏily k odstranûní pouÏívání stigmatizujících termínÛ a frází, a mûl by rovnûÏ obsahovat profesionální kodex chování zaji‰Èující dÛvûrnost informací a ochranu soukromí.
e) Státy by mûly podporovat cílené ‰kolení, vzdûlávání ve vrstevnick˘ch programech a v˘mûnu informací pro lidi Ïijící
s HIV/AIDS, zamûstnance a dobrovolníky z místních organizací a organizací urãen˘ch na pomoc osobám Ïijícím
s HIV/AIDS, a rovnûÏ pro pﬁedstavitele ohroÏen˘ch skupin.
Tím se zv˘‰í jejich povûdomí o lidsk˘ch právech a znalost
prostﬁedkÛ jak tato práva úãinnû vymáhat. Vzdûlávání a ‰kolení
o lidsk˘ch právech souvisejících s infekcí HIV by mûlo b˘t
rovnûÏ poskytnuto lidem, kteﬁí se zab˘vají i jin˘mi aspekty
lidsk˘ch práv.
f) Státy by mûly podporovat vyuÏívání alternativních postupÛ,
napﬁíklad rozhlasov˘ch programÛ nebo ﬁízen˘ch diskusních
skupin, aby pﬁekonaly problém dostupnosti pro ty osoby, které
Ïijí ve vzdálen˘ch nebo venkovsk˘ch oblastech, jsou negramotné, bez domova nebo marginalizované skupiny, které
nemají pﬁístup k televizi, filmÛm a videu, a rovnûÏ také pro
urãité etnické men‰iny s vlastním jazykem.

Poznámky ke smûrnici ã. 9
Aplikace tûchto norem a aplikace zákonÛ za podpory vlády mÛÏe
sama o sobû zmûnit negativní postoje a pﬁedsudky obklopující
HIV/AIDS na respekt k lidsk˘m právÛm. Programy urãené pro
nej‰ir‰í veﬁejnost a zamûﬁené v˘slovnû na zmírnûní existujícího
stigmatu prokázaly jiÏ svou efektivitu ve vytváﬁení pﬁíznivého
spoleãenského prostﬁedí, které je tolerantnûj‰í a chápavûj‰í.32
Zamûﬁení tûchto programÛ by mûlo vycházet z kombinace obecn˘ch a cílen˘ch programÛ s pouÏitím rÛzn˘ch médií, vãetnû kreativních a dramatick˘ch prezentací, informaãních kampaní na
podporu tolerance a zaãlenûní a interaktivních vzdûlávacích kurzÛ
a semináﬁÛ. Cílem by mûlo b˘t zmûnit názory zaloÏené na ignoranci, pﬁedsudcích a trestajících postojích s poukazem na lidsk˘
soucit a identifikaci s pocity osob Ïijících s HIV/AIDS. Programy
zaloÏené na strachu mohou b˘t kontraproduktivní jiÏ tím, Ïe
prostﬁednictvím paniky vedou k diskriminujícím pohledÛm na
ﬁe‰en˘ problém.
32

Professor R. Feachem: Valuing the Past, Investing in the Future: Evaluation of the National
HIV/AIDS Strategy 1993-1994 to 1995-1996, Commonwealth Department of Human Services
and Health, záﬁí 1995, Canberra, str. 190–192
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SMùRNICE â. 10: VYTVÁ¤ENÍ SPOLEâENSK¯CH NOREM
VE VE¤EJNÉM A SOUKROMÉM SEKTORU
A MECHANISMÒ PRO JEJICH UPLAT≈OVÁNÍ
Státy by mûly zajistit, aby vláda a soukrom˘ sektor vytvoﬁily
kodexy chování ve vztahu k infekci HIV a onemocnûní AIDS,
které zásady lidsk˘ch práv pﬁevedou do norem profesionální
odpovûdnosti a odborné praxe, a dále napomohly vzniku takov˘ch
mechanismÛ, které napomohou vymáhání tûchto norem ve spoleãenském Ïivotû.
a) Státy by mûly od skupin odborníkÛ, zejména od zdravotníkÛ,
a odborníkÛ z ﬁad dal‰ích odvûtví v soukromém sektoru (napﬁ.
právo a poji‰Èovnictví) poÏadovat, aby si vytvoﬁily a uplatÀovaly vlastní kodexy chování, které se budou zab˘vat i otázkami
lidsk˘ch práv v kontextu problematiky HIV/AIDS. Mezi dÛleÏité aspekty patﬁí dÛvûrnost informací, informovan˘ souhlas
s HIV testováním, povinnost poskytnout patﬁiãnou terapii,
povinnost zajistit bezpeãné pracovi‰tû, omezovat riziko
HIV/AIDS u ohroÏen˘ch osob, ochrana pﬁed diskriminací
a pﬁijetí praktick˘ch opatﬁení pﬁi poru‰ení tûchto norem
a ochrana pﬁed nevhodn˘m zacházením ze strany okolí.
b) Státy by mûly vyÏadovat, aby si jednotlivá ministerstva sestavila jasné zásady, v nichÏ se odráÏejí normy pro lidská práva ve
vztahu k HIV/AIDS a jejich uplatÀování ve formální legislativû
a pﬁedpisech, a to na v‰ech úrovních poskytovan˘ch sluÏeb.
Koordinace tûchto norem by mûla probíhat v celonárodním
mûﬁítku (popsáno ve smûrnici ã. 1), a do tohoto procesu by
mûly b˘t zapojeny rÛzné skupiny a posléze by mûla s nimi b˘t
seznámena i ‰iroká veﬁejnosti.
c) Státy by mûly vytvoﬁit nebo prosazovat mechanismy spoleãné
pro více odvûtví, aby zabezpeãily jejich spoluodpovûdnost.
K tomu patﬁí i rovnomûrná úãast v‰ech subjektÛ, kter˘ch se to
t˘ká (tj. vládní instituce, zástupci prÛmyslu, odborná sdruÏení,
nevládní organizace, spotﬁebitelé, poskytovatelé sluÏeb a uÏivatelé sluÏeb). Spoleãn˘m cílem by mûlo b˘t zv˘‰ení úrovnû
sluÏeb, posílení vzájemn˘ch vazeb a komunikace a zaji‰tûní
volného toku informací.
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Poznámky ke smûrnici ã. 10
Vytváﬁení norem ve veﬁejném a soukromém sektoru pﬁímo sektory
samotn˘mi je dÛleÏité. Za prvé pﬁevádûjí zásady lidsk˘ch práv do
praxe z pohledu zúãastnûného subjektu a pﬁesnûji reagují na
problémy místních komunit. Za druhé jsou pragmatiãtûj‰í a spí‰e
pﬁijatelné pro ty sektory, kter˘ch se to t˘ká. Za tﬁetí je vût‰í pravdûpodobnost, Ïe samotn˘ sektor je pﬁijme za své a bude je realizovat, kdyÏ je sám vytvoﬁil. A navíc mohou tyto normy mít
bezprostﬁednûj‰í dopad neÏ legislativa.

SMùRNICE â. 11: STÁTNÍ KONTROLA A VYMÁHÁNÍ
LIDSK¯CH PRÁV
Státy by mûly zabezpeãit systém monitorování a vymáhání
lidsk˘ch práv, aby zajistily v˘kon práva ve vztahu k HIV/AIDS,
vãetnû ochrany práv osob infikovan˘ch virem HIV, jejich rodin
a místních komunit.
a) Státy by mûly soustavnû shromaÏdovat informace o dodrÏování
lidsk˘ch práv ve vztahu k HIV/AIDS a vyuÏívat tyto informace
jako základ pro v˘voj strategií, programÛ a reforem by mûly
o otázkách HIV/AIDS ve vztahu k lidsk˘m právÛm, a dále
poskytovat tyto informace pﬁíslu‰n˘m smluvním orgánÛm
OSN, a to v rámci sv˘ch závazkÛ vypl˘vajících ze smluv
o ochranû lidsk˘ch práv a svobod.
b) Státy by mûly v pﬁíslu‰n˘ch vládních odvûtvích zaloÏit specializovaná na problematiku HIV/AIDS, a to i v národních programech boje proti AIDS, policejních a nápravn˘ch orgánech,
v soudnictví, u poskytovatelÛ státních zdravotnick˘ch a sociálních sluÏeb a v armádû. Úkolem tûchto center by mûlo b˘t
monitorování poru‰ování lidsk˘ch práv ve vztahu k HIV/AIDS
a usnadnûní pﬁístupu nemocn˘ch a pﬁíslu‰níkÛ ohroÏen˘ch
skupin k tûmto institucím. U pﬁíslu‰n˘ch strategií a programÛ
by mûly b˘t stanoveny vhodné indikátory, prostﬁednictvím
kter˘ch bude moÏné hodnotit soulad s normami v oblasti dodrÏování lidsk˘ch práv a svobod.
c) Státy by mûly poskytnout politické, materiální a lidské zdroje
k podpoﬁe organizací urãen˘ch na pomoc lidem Ïijícím
s HIV/AIDS a k podpoﬁe místních organizací, aby mohly zv˘‰it
svou kapacitu pro vytváﬁení a monitorování norem pro lidská
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práva. Státy by mûly poskytnout podporu nevládním organizacím, které se zab˘vají lidsk˘mi právy, aby mohly zv˘‰it svou
kapacitu v oblasti monitorování lidsk˘ch práv ve vztahu
k infekci HIV a onemocnûní AIDS.
d) Státy by mûly podporovat vytváﬁení nezávisl˘ch národních
institucí, jejichÏ náplní je propagace a ochrana lidsk˘ch práv,
vãetnû práv ve vztahu k infekci HIV a onemocnûní AIDS pﬁíkladem jsou napﬁ. komise pro lidská práva, ombudsmani
apod. Ombudsman pro HIV/AIDS mÛÏe fungovat ve stávajících institucích pro lidská práva, legislativní radû státu popﬁ.
v jiné státní instituci ãi komisi.
e) Státy by mûly propagovat ochranu lidsk˘ch práv ve vztahu
k HIV/AIDS na mezinárodních fórech a mûly by zajistit integraci této problematiky do strategií a programÛ mezinárodních
organizací, vãetnû orgánÛ OSN pro lidská práva i jin˘ch institucí v systému OSN. Státy by dále mûly mezivládním organizacím poskytovat materiální a lidské zdroje, které k efektivní
práci v této oblasti potﬁebují.

Poznámky ke smûrnici ã. 11
Stanovení norem v oblasti lidsk˘ch práv ve vztahu k HIV/AIDS
samo o sobû nestaãí k ﬁe‰ení jednotliv˘ch pﬁípadÛ poru‰ování
lidsk˘ch práv v tomto kontextu. Je tﬁeba zavést úãinné mechanismy pro kontrolu a vymáhání lidsk˘ch práv ve
vztahu k HIV/AIDS na národní a místní úrovni. Vlády by tuto
skuteãnost mûly vnímat jako ãást své národní odpovûdnosti v boji
s pandemií HIV/AIDS. S existencí kontrolních mechanismÛ by
mûla b˘t seznámena ‰iroká veﬁejnost, zejména ov‰em organizace
sdruÏující osoby Ïijící s HIV/AIDS, aby se maximalizovalo jejich
vyuÏití a jejich efekt. Monitorování je nezbytné pro sbûr informací, formulaci a pﬁehodnocení politické strategie a ke stanovení
prioritních zmûn a indikátorÛ pro sledování pokroku v této oblasti.
Monitorování by mûlo b˘t pozitivní i negativní, tj. zprávy
o dobr˘ch postupech by mûly ostatním poskytnout vzor hodn˘
následování, a rovnûÏ by se mûlo ov‰em upozorÀovat i na pﬁípady
poru‰ování lidsk˘ch práv a svobod. Nevládní sektor mÛÏe poskytnout dÛleÏit˘ prostﬁedek k monitorování poru‰ování lidsk˘ch práv,
pokud k tomu má zdroje, protoÏe ãasto je v uÏ‰ím kontaktu s postiÏen˘mi komunitami. Formální instituce ﬁe‰ící stíÏnosti mohou b˘t
pﬁíli‰ byrokratické, jejich postupy obvykle zabírají hodnû ãasu
40
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a jsou pﬁíli‰ vytíÏené neÏ aby dokázaly shromáÏdit reprezentativní
vzorek stíÏností. Úãastníci z místních spoleãenství potﬁebují
‰kolení k rozvoji sv˘ch dovedností, aby byli schopni informace
analyzovat a posléze podávat zprávy na takové úrovni, která je pro
státy a mezinárodní organizace pro lidská práva pﬁijatelná a dÛvûryhodná.

SMùRNICE â. 12: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Státy by mûly spolupracovat prostﬁednictvím v‰ech pﬁíslu‰n˘ch
programÛ a organizací v systému OSN, vãetnû programu
UNAIDS, pﬁi v˘mûnû poznatkÛ a zku‰eností z oblasti lidsk˘ch
práv ve vztahu k HIV/AIDS, a mûly by zajistit úãinné mechanismy pro ochranu lidsk˘ch práv i na mezinárodní úrovni.
a) „Komise pro lidská práva“ OSN by mûla vzít na vûdomí tyto
aktualizované Smûrnice a zprávu z „Druhé mezinárodní konference o HIV/AIDS a lidsk˘ch právech“ a mûla by státy poÏádat,
aby Smûrnice peãlivû zváÏily a uplatÀovaly je ve své národní,
regionální a místní reakci na ﬁe‰ení problematiky lidsk˘ch práv
v kontextu epidemie HIV/AIDS.
b) Komise pro lidská práva by mûla od smluvních orgánÛ pro
lidská práva, zvlá‰tních zpravodajÛ a zástupcÛ a od sv˘ch
pracovních skupin poÏadovat, aby vzaly tyto Smûrnice na
vûdomí a do sv˘ch ãinností a zpráv zaãlenily v‰echny záleÏitosti související s jejich mandáty, které ze Smûrnic vypl˘vají.
c) „Komise pro lidská práva“ OSN by mûla od programu
UNAIDS, jeho kosponzorÛ (napﬁ. „Rozvojov˘ program OSN“
– UNDP, „Organizace spojen˘ch národÛ pro v˘chovu, vûdu
a kulturu“ – UNESCO, „Populaãní fond OSN“ – UNFPA,
„Dûtsk˘ fond OSN“ – UNICEF, „Svûtová zdravotnická organizace“ – WHO a Svûtová banka33) a dal‰ích agentur OSN poÏadovat, aby do sv˘ch ãinností zahrnuly podpory a distribuce
tûchto Smûrnic.
d) „Komise pro lidská práva“ OSN by mûla jmenovat zvlá‰tního
zpravodaje pro lidská práva a HIV/AIDS s mandátem mimo
jiné podporovat a monitorovat uplatÀování Smûrnic v jednotliv˘ch státech i jejich prosazování v systému OSN, pﬁípadnû
i vãetnû orgánÛ pro lidská práva.
33

Od vydání Smûrnic v roce 1998 vzrostl poãet kosponzorÛ programu UNAIDS o „Mezinárodní
organizaci práce“ (ILO), „Úﬁad OSN pro drogy a kriminalitu“ (UNODC), „Svûtov˘ potravinov˘
program“ (WFP) a „Vysokého komisaﬁe OSN pro uprchlíky“ (UNHCR).
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e) „Komise pro lidská práva“ OSN by mûla pÛsobit na „Úﬁad
vysokého komisaﬁe OSN pro lidská práva“, aby prostﬁednictvím úﬁadu zajistil roz‰íﬁení Smûrnic a jejich zaãlenûní do v‰ech
sv˘ch ãinností a programÛ v oblasti lidsk˘ch práv, zejména do
tûch, které se t˘kají technické spolupráce, monitorování
a podpory pro organizace a orgány zab˘vající se lidsk˘mi
právy.
f) V rámci své povinnosti pravidelnû podávat hlá‰ení smluvním
kontrolním orgánÛm OSN a v rámci regionálních dohod by
státy mûly poskytovat informace o uplatÀování tûchto Smûrnic
a o dal‰ích záleÏitostech, které vyplynou z dal‰ích dohod t˘kajících se HIV/AIDS ve vztahu k lidsk˘m právÛm.
g) Státy by mûly na národní úrovni zajistit, aby jejich spolupráce
s tématick˘mi skupinami programu UNAIDS zahrnovala
propagaci a realizaci Smûrnic, vãetnû získávání dostateãné
politické a finanãní podpory k jejich aplikaci v bûÏném Ïivotû.
h) Státy by mûly spolupracovat s programem UNAIDS, „Úﬁadem
vysokého komisaﬁe OSN pro lidská práva“ a nevládními
a dal‰ími organizacemi, které se zab˘vají lidsk˘mi právy
a infekcí HIV, s cílem:
(I)

podporovat pﬁeloÏení Smûrnic do národních a men‰inov˘ch jazykÛ;

(II)

vytvoﬁit obecnû dostupn˘ mechanismus pro komunikaci a koordinaci za úãelem v˘mûny informací
o Smûrnicích a lidsk˘ch právech ve vztahu k infekci
HIV;

(III)

podporovat vznik seznamu mezinárodních deklarací/dohod, politick˘ch prohlá‰en a zpráv o problematice HIV/AIDS ve vztahu k lidsk˘m právÛm, aby se
posílila podpora pro realizaci Smûrnic;

(IV)

podporovat multikulturní vzdûlávací a poradenské
projekty ve vztahu k HIV/AIDS, vãetnû vzdûlávání
pro skupiny zab˘vající se lidsk˘mi právy ve vztahu
k HIV/AIDS a ‰kolení lidí Ïijících s HIV/AIDS
a ohroÏen˘ch skupin o lidsk˘ch právech a metodách
monitorování a ochrany lidsk˘ch práv v kontextu
s HIV/AIDS, pﬁiãemÏ Smûrnice budou sloÏit jako
vzdûlávací pomÛcka;
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(V)

podporovat vytvoﬁení mechanismu, kter˘ umoÏní
existujícím organizacím zab˘vajících se lidsk˘mi
právy a infekcí HIV a onemocnûním AIDS, aby spolu
strategicky pracovaly na podpoﬁe a ochranû lidsk˘ch
práv osob Ïijících s HIV/AIDS a ohroÏen˘ch populaãních skupin, a to prostﬁednictvím realizace Smûrnic;

(VI)

podporovat vytvoﬁení mechanismu pro monitorování
a zveﬁejÀování poru‰ování lidsk˘ch práv ve vztahu
k epidemii HIV/AIDS;

(VII) podporovat vznik mechanismÛ k mobilizaci aktivit
v oblasti lidsk˘ch práv ve vztahu k HIV/AIDS
a k realizaci Smûrnic zdola, vãetnû v˘mûnn˘ch
programÛ a ‰kolení pro rÛzné komunity, a to v rámci
jednotliv˘ch regionÛ i mezi nimi;
(VIII) prosazovat, aby se náboÏen‰tí pﬁedstavitelé a tradiãní
vÛdãí osobnosti se zaãali zab˘vat problémy spojen˘mi
s infekcí HIV a onemocnûním AIDS ve vztahu
k lidsk˘m právÛm a stali se tak souãástí realizace
Smûrnic;
(IX)

podporovat vydání pﬁíruãky, která by pomohla organizacím poskytujícím sluÏby v oblasti lidsk˘ch práv
a HIV/AIDS prosazovat realizaci Smûrnic;

(X)

podporovat integraci a financování nevládních organizací a organizací urãen˘ch na pomoc lidem Ïijícím
s HIV/AIDS na národní úrovní, aby bylo moÏné koordinovat celonárodní odezvu nevládních organizací na
podporu tûchto Smûrnic;

(XI)

prostﬁednictvím technické a finanãní pomoci podporovat vzájemnou spolupráci národních a regionálních
nevládních organizací v oblasti etiky, práva a lidsk˘ch
práv, aby mohly ‰íﬁit Smûrnice a prosazovat jejich
realizaci v bûÏné praxi;

(XIII) Prostﬁednictvím regionálních mechanismÛ pro lidská
práva by státy mûly podporovat ‰íﬁení a realizaci
Smûrnic a jejich integraci do kaÏdodenní práce tûchto
organizací.
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Poznámky ke smûrnici ã. 12
V rámci institucí, agentur a program v systému OSN pracují
nûkterá velmi vlivná fóra, jejichÏ prostﬁednictvím si státy mohou
vymûÀovat informace a odborné znalosti o záleÏitostech souvisejících s infekcí HIV a lidsk˘mi právy a mohou se vzájemnû podporovat v realizaci programu boje proti epidemie HIV/AIDS, kter˘
je zaloÏen na principu dodrÏování a ochrany lidsk˘ch práv
a svobod. Ve své práci s tûmito orgány a pﬁi jejich ﬁízení je státy
mohou pouÏít jako nástroje k prosazování uveden˘ch Smûrnic.
Státy by mûly tyto orgány podporovat rovnûÏ politicky a finanãnû
a umoÏnit jim, aby mohly úãinnû a vytrvale jednat ve smyslu
prosazování Smûrnic. Státy by mûly kladnû reagovat na práci,
kterou tyto orgány odvedou, a následnû podnikat pﬁíslu‰né kroky
i na své národní úrovni.

Závûr
.

Státy jsou tímto vybízeny k tomu, aby tyto Smûrnice uvádûly do
praxe a aby zajistily respekt vÛãi lidsk˘m právÛm u lidí Ïijících
s HIV/AIDS. Jen tak mÛÏe b˘t zaji‰tûna úãinná a komplexní
reakce na epidemii HIV/AIDS v celé ‰íﬁi veﬁejného zdraví. Tyto
Smûrnice se zakládají na zku‰enostech osvûdãen˘ch postupÛ,
které v posledních 15 letech prokázaly svou úãinnost. Na základû
jejich uplatnûní budou státy schopny se vyhnout neÏádoucím
a donucovacím politick˘m strategiím a praktikám, které by mûly
negativní vliv jak na osoby Ïijící s HIV/AIDS tak i na národní
programy boje proti AIDS.

.

Praktické problémy ochrany lidsk˘ch práv ve vztahu k HIV/AIDS
budou s vût‰í pravdûpodobností efektivnû ﬁe‰eny, pokud bude
v této záleÏitosti existovat vedení v exekutivních a legislativních
orgánech vlády a pokud budou zavedeny a udrÏovány struktury
propojující více sektorÛ. Do v˘voje a realizace jakékoliv strategií
je nezbytnû nutné zapojit obãanskou spoleãnost spoleãnû s pﬁíslu‰n˘mi odborníky a náboÏensk˘mi a komunitními pﬁedstaviteli, a to
jako rovnocenné partnery v tomto procesu.

44

UNAIDS

Mezinárodní smûrnice
pro HIV/AIDS a lidská práva

OHCHR

Vzhledem k tomu, Ïe nezbytn˘ rámec pro ochranu lidsk˘ch práv
ve vztahu k HIV/AIDS utváﬁí národní legislativa, mnoho smûrnic se
vztahuje k potﬁebû právních reforem. Dal‰ím dÛleÏit˘m nástrojem
spoleãenské zmûny je vytvoﬁení takového spoleãenského prostﬁedí, ve
kterém je realizace prevence HIV/AIDS a léãba osob Ïijících
s HIV/AIDS moÏná. Takové pﬁijatelné prostﬁedí lze ãásteãnû vytvoﬁit
zmûnou postojÛ, ale i prostﬁednictvím v‰eobecného a cíleného vzdûlávání, prostﬁednictvím informaãních a vzdûlávacích kampaní pro veﬁejnost, které se zab˘vají právy souvisejícími s infekcí HIV, tolerancí
a zaãlenûním lidí Ïijících s HIV/AIDS do tohoto procesu. Dal‰í
souãástí takového prostﬁedí je posílení postavení Ïen a ohroÏen˘ch
skupin ve spoleãnosti, aby v boji s epidemií HIV/AIDS byly pouÏity
takové prostﬁedky, která rovnûÏ zlep‰í jejich spoleãenské a právní
postavení. Infekce HIV/AIDS stále vzbuzuje ﬁadu pochybností v na‰í
spoleãnosti. Státy, místní spoleãenství a jednotlivci jsou nuceni se
zab˘vat závaÏn˘mi a pﬁetrvávajícími spoleãensk˘mi problémy a hledat
jejich ﬁe‰ení. S pﬁíchodem pandemie HIV/AIDS se tûmto problémÛm
jiÏ nemÛÏeme dále vyh˘bat, protoÏe pokud tak uãiníme, ohroÏujeme
tím Ïivoty milionÛ muÏÛ, Ïen a dûtí. Tyto problémy se t˘kají role Ïen
a muÏÛ ve spoleãnosti, postavení marginalizovan˘ch skupin a skupin
zab˘vajících se nelegálními aktivitami, povinností státÛ v oblasti
v˘dajÛ na zdravotnictví a v úloze legislativy k dosaÏení cílÛ ve
veﬁejném zdraví, ochrany soukromí mezi jednotlivci, odpovûdnosti
a schopnosti lidí chránit sebe a ostatní, jakoÏ i vztahu mezi lidsk˘mi
právy, zdravím a Ïivotem. Smûrnice mají slouÏit jako návod k ﬁe‰ení
tûchto obtíÏn˘ch úkolÛ – návod, kter˘ vzniknul na podkladû mezinárodního systému ochrany lidsk˘ch práva inspirativní práce milionÛ lidí
po celém svûtû, kteﬁí prokázali, Ïe chránit lidská práva znamená
chránit své zdraví, Ïivot a ‰tûstí ve svûtû, ve kterém HIV/AIDS pﬁedstavuje ãást jeho reality.
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