MANIFEST DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN MOTIU DEL DIA
MUNDIAL DE LA SIDA
QUE NO ET RETALLIN ELS POLVOS!

Avui 1 de desembre és el dia mundial de la VIH/sida. Des de joves d’esquerra verda,
seguim reivindicant aquesta lluita, en la que, tot i els avenços innegables en medicació
i qualitat de vida en els darrers 30 anys, encara segueix sent inaccessible per tractarse una part molt elevada de població i la infecció per VIH un motiu d’estigma en l’àmbit
social, laboral i personal.

Un dels primers i fonamentals malentesos sol ser en el propi nom de la infecció: sovint,
es parla de “tenir la sida” referint-nos a qualsevol persona seropositiva (persona
portadora del VIH). Però ser seropositiu no vol dir acabar desenvolupant la sida: pot
tardar anys en desenvolupar-se i acabar derivant en sida, és a dir, quan el teu nivell de
VIH en sang és tan alt que ha acabat per destruir tot el sistema immunològic i que,
llavors si, en interacció amb un altre virus o infecció, pot derivar en sida. Avui dia, però,
gràcies als tractaments antiretrovirals, es pot seguir una vida completament normal.
L’efecte dels antiretrovirals fa que els nivells de VIH al cos siguin molt baixos, amb la
qual cosa el nivell de càrrega viral per sang és pràcticament nul.

Tot i els fets exposats, continua sent molta la desinformació sobre VIH-sida (i per
extensió, d’altres Infeccions de Transmissió sexual), i per tant, continua sent molt gran
l’estigma cap a un col·lectiu que segueix patint vulneracions dels seus drets a l’espai
de treball o en d’altres espais participatius, així com a l’entorn familiar i d’amistats.
Estigma que sol anar acompanyat d’un judici negatiu cap a la persona seropositiva: de
promiscua, d’irresponsable,... quan un cas d’infecció pot ser totalment fortuït.
Si en l’estigma de persones seropositives es necessita continuar treballant, en la
detecció i conscienciació del VIH-sida i d’altres ITS, també. Tant des de l’administració
pública com per part de diverses organitzacions i entitats, s’aborda i s’ha abordat
àmpliament la lluita contra el VIH i la difusió en la prevenció. Però cal estar atents: els
pressupostos destinats a la prevenció encara no han arribat aquest any, i des de l’inici
de la crisi estan congelats en la mateixa xifra. Si a això li sumem les retallades en
sanitat i a un augment de les infeccions per ITS, sobretot entre els joves, pot suposar
un retrocés molt important a tot el treball i a tota l’activitat realitzada els darrers anys.

Per tant, des de JEV volem reclamar per aquest 1 de desembre tornem a
reclamar una sanitat pública amb uns pressupostos dignes. La prevenció segueix sent
la millor manera de poder aturar la sida. És per això que cal exigir a tots els governs
una implementació real de polítiques públiques, però sobretot d’estratègies
específiques a desenvolupar per tots els agents socials. Això vol dir que cal implicar,
no només les entitats que tracten estrictament el tema, sinó també a través del món
laboral, amb codis deontològics i prevenció de riscos laborals, per exemple. És a dir,
cal ampliar al màxim una prevenció que és cosa de totes i acabar d’una vegada per
totes amb els estigmes que rodegen la sida. Per això no hem de retallar ni en sanitat,
ni en prevenció, cal que ampliem el camp, perquè ningú ens pot retallar els polvos!
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