Joves d’Esquerra Verda contra la serofòbia
Aquest 1 de desembre, des de Joves d’Esquerra Verda volem focalitzar l’atenció en l’estigma
que pateixen les persones que viuen amb el VIH. Pensem que s’ha de lluitar contra el VIH/SIDA,
però també contra la serofòbia.
Les persones que viuen amb el VIH pateixen un rebuig social encara ara molt fort. El 40% de la
població declara que no se sentiria còmoda si tingués un company de feina que viu amb el VIH,
i un 30% no entraria a una botiga si sabés que el botiguer té el virus.
Això es deu, en part, al desconeixement de com es transmet el virus. Les entitats que tracten
la infecció tenen pocs recursos i des de les institucions es fan campanyes de conscienciació més
aviat propagandístiques que de contingut. Un exemple d’això és que encara ara el 15% de la
ciutadania creu que el virus es pot transmetre a través dels estornuts. Aquest fet posa de relleu
que l’educació sexual encara és una assignatura pendent.
Un altre factor important és que aquesta ITS s’associa només a certs col·lectius, com ara les
persones treballadores del sexe, els homosexuals i, tot i que ara ja no tant, a les persones
drogodependents. Per això, les persones heterosexuals obtenen un diagnòstic més tardà que la
resta. Tractar aquests col·lectius com a grups de risc ha fomentat l’estigma, i ha estès la falsa
creença que el VIH no ens afecta a totes i tots per igual.
Per tant, l’estigma que envolta la infecció és una de les causes principals per les quals moltes
persones no es fan la prova de detecció, i això la fa la causa més gran de transmissió del virus.
Aquest fet provoca que al nostre país 1 de cada 4 persones que viu amb el VIH ho desconeigui.
Hem de tenir present que ningú no és immune al VIH, el virus no discrimina per orientació
sexual, sexe, classe social o procedència. Per això és important que tothom ens fem la prova
com a mínim un cop l’any.
Per tots aquests motius, el Consell Nacional de Joves d'Esquerra Verda acorda:
- Exigir una millora en la interlocució entre entitats i institucions públiques per tal de realitzar
una coordinació més eficient per trencar l’estigma. Dotar de recursos suficients les entitats que
treballen contra la discriminació.
- Exigir i impulsar campanyes de sensibilització impulsades des de les institucions on es tingui
en compte l’estigma que pateixen les persones que viuen amb el VIH/SIDA.
- Reclamar que en el currículum escolar es tractin degudament les ITS.
- Seguir treballant colze a colze amb les entitats i associacions que treballen per la prevenció i
atenció a les persones que viuen amb el VIH/SIDA.

