ABOUT HIV

ՄԻԱՎ-ը և մարդու իրավունքները
Բազմաթիվ երկրներում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ ունեն
միևնույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ
մյուս քաղաքացիները: Այնուամենայնիվ, ՄԻԱՎ-ով ապրող
մարդը դեռևս զգում է նախապաշարմունք ու խտրականություն:
Իմանալով ՄԻԱՎ-ի մասին մարդիկ, երբեմն, կարող են փոխել
իրենց վերաբերմունքը ձեր հանդեպ:
ՄԻԱՎ-խարանը գոյություն ունի այլ նախապաշարումներին
զուգընթաց, որոնք նույնպես ազդում են ՄԻԱՎ-ով ապրող
մարդկանց վրա, դրանցից են` ազգային պատկանելիութունը,
սեռական կողմնորոշվածությունը, գենդերը կամ տնտեսական
կարգավիճակը:

Մարդու Միջազգային իրավունքները
Տարբեր երկրներում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ ունեն տարբեր իրավունքներ և
պարտականություններ: Տեսականորեն, ձեր իրավունքները պաշտպանված են
մարդու իրավունքների մի շարք միջազգային փաստաթղթերով:
Փաստաթղթերը, որոնք կոչված են օգնելու պաշտպանել մարդու իրավունքները,
ներառում են.
•

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային
դաշնագիրը (ICCPR)

•

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
կոնվենցիան (CEDAW)

•

Երեխայի իրավունքների մասին Միավորված ազգերի կովենցիան
(UNCRC)

•

Ռասսայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
միջազգային կոնվենցիան (ICERD)

•

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի հատուկ նիստը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի
վերաբերյալ -ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի պարտավորությունների հռչակագիրը

•

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի հայտարարությունը սեռական
կողմնորոշվածության և գենդերային պատկանելիության վերաբերյալ

Ինչ տեսակի խտրականության են բախվում
ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ
Որոշ երկրներում կան հատուկ օրենքներ, որոնք ազդում են ՄԻԱՎ-ով ապրող
մարդկանց վրա և կարող են դարձնել նրանց կյանքը էլ ավելի դժվար: Օրինակ,
www.pro-vich.info և www.about-HIV.info կայքերի ստեղծմանը մեծապես աջակցել
է Janssen-ը: Վերոհիշյալ ֆինանսավորում տրամադրող կազմակերպությունը երկու
կայքերից որևէ մեկի բովանդակության վրա խմբագրական որևէ ազդեցություն չի ունեցել: Այս
կայքում ներառված ինֆորմացիան միտված է աջակցելու առողջապահական ներկայացուցչի
պրոֆեսիոնալ խորհրդատվությանը և ոչ թե փոխարինելու այն: Ձեր կարգավիճակի վերաբերյալ
խորհուրդ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ձեր բժշկին կամ առողջապահության ոլորտի
այլ ներկայացուցչի:

դեռևս կան այնպիսի երկրներ, որոնք ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց թույլ չեն
տալիս ճանապարհորդել, աշխատել կամ բնակություն հաստատել իրենց մոտ:
Որոշ երկրներում էլ սեռական հարաբերությունը առանց պահպանակի կամ առանց
զուգընկերոջը զգուշացնելու ձեր ՄԻԱՎ կարգավիճակի մասին, կարող է համարվել
քրեական հանցանք։
ՄԻԱՎ Արդարադատության ցանցը (The HIV Justice Network) մարդկանց մի
խումբ է, որն աշխատում է, մասնավորապես, ՄԻԱՎ-ի և Քրեական իրավունքների
ու ՄԻԱՎ-ի փոխանցման փոխկապակցվածության հարցերով: Բավականաչափ
տեղեկատվություն կարող եք գտնել նրանց կայքում. www.hivjustice.net :
Մարդկանց անհատական վարքագիծը նույնպես կարող է խնդրահարույց լինել:
Պարտադիր ստուգումները, հիվանդանոցների կողմից բուժման մերժումը կամ
ՄԻԱՎ-ի պատճառով աշխատանքի չընդունելը, խտրականության մի քանի
օրինակներ են:
Երբեմն ՄԻԱՎ-ը խտրականության գլխավոր պատճառը չէ: Դուք կարող եք բախվել
խարանի, եթե նույնասեռական եք, եք, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ
տրամադրող եք, փախստական եք կամ օգտագործում եք թմրամիջոցներ:
Որոշ կանոններ և օրենքներ կարող են խտրական համարվել նաև այլոց նկատմամբ.
օրինակ, ցանկացած երկարատև հիվանդություն կարող է ավելի դժվարացնել
կյանքի ապահովագրություն ստանալը կամ այլ երկրներում սեփականություն գնելը:
Եթե դուք բախվել եք խտրականության, ապա դրա հետևանքները կարող են մեծ
ազդեցություն թողնել ինչպես ձեր վրա`որպես ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդու, այնպես
էլ ձեր շրջապատի մարդկանց վրա: Շատ կարևոր է աջակցություն ստանալ, եթե
գործ ունեք նման տեսակի խնդիրների հետ:

Որո՞նք են իմ իրավունքները
Բազմաթիվ երկրներում ՄԻԱՎ-ը իրավաբանորեն չի կարող խտրականության
պատճառ լինել: Ցավոք սրտի, դա չի նշանակում, որ ՄԻԱՎ-ով ապրող
մարդիկ երբեք խարանի և խտրականության չեն բախվում: Ձեր իրավունքների
մասին տեղեկացված լինելը լավ սկիզբ է ինքներդ ձեզ խտրականությունից
պաշտպանելու համար: Տեղական հասարակական կազմակերպությունները
կարող են օգնել ձեզ հասկանալու ձեր երկրի համապատասխան
օրենքները, ծանոթանալու ձեր իրավունքներին և մարտահրավեր նետելու
խտրականությանը, որտեղ որ հնարավոր է: Օրինակ, եթե ձեզ մերժել են
աշխատանքի ընդունել կամ հեռացվել եք աշխատանքից ՄԻԱՎ-ի պատճառով,
ապա դուք ունեք օրինական իրավունքներ բողոքարկելու այդ որոշումը:
Տեղեկատվական թերթիկները ստեղծվել են NAM aidsmap-ի, European AIDS
Treatment Group-ի, Aids Action Europe-ի, East Europe & Central Asia
Union of PLWH և ITPCru (The Treatment Preparedness Coalition)-ի
համագործակցությամբ:Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել` www.abouthiv.info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com:
Մեծ Բրիտանիայում գրանցված բարեգործական կազմակերպություն: 1011220
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ՄԻԱՎ-ը և մարդու իրավունքները
Որտե՞ղ կարող եմ աջակցություն գտնել
ՄԻԱՎ-ի հարցերով զբաղվող տեղական կազմակերպությունների հետ զրուցելը
լավ սկիզբ կարող է լինել: Կախված ձեր երկրից և խնդրի բնույթից, մեկ այլ
տարբերակ կարող է լինել նաև փաստաբանի խորհրդատվությունը:
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