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UNHCR promovează şi sprijină dezvoltarea programelor globale menite să asigure accesul
universal la servicii de prevenire HIV şi tratament, îngrijire şi sprijin pentru SIDA. La nivel
global, agenţia este co-sponsor al UNAIDS şi este agenţia principală în ceea ce priveşte
incidenţa HIV în rândul refugiaţilor şi a altor persoane deplasate forţat.
În regiunea Europei Centrale incidenţa HIV / SIDA în rândul refugiaţilor şi solicitanţilor de
azil nu este deosebit de ridicată. Prin urmare, solicitanţii de azil şi refugiaţii care prezintă un
risc de contractare a bolii sau care sunt deja afectaţi ar putea întâmpina dificultăţi în a obţine
informaţii într-o limbă cunoscută de către aceştia.
Pentru a adresa lipsa informaţiilor, UNHCR a început un proiect de informare publică în
Slovacia, Ungaria, Slovenia şi România în 2009, care a fost ulterior extins şi în alte ţări. Au
fost imprimate pliante conţinând informaţii de bază, menite să educe solicitanţii de azil şi
refugiaţii cu privire la modul în care HIV / SIDA poate fi contractat, măsuri de prevenire,
sarcina şi HIV / SIDA şi adresele locaţiilor de testare şi tratament.
Pliantele au fost traduse în limbile vorbite de majoritatea persoanelor de interes care sosesc în
regiune – arabă, chineză, dari, persană, georgiană, punjabi, rusă, somaleză, swahili şi urdu.
Statele din regiune au ajutat la distribuirea la nivel naţional a materialelor informative, care au
fost plasate şi online pentru descărcare.
Broşura HIV / SIDA poate fi găsită astăzi în dispensarele informaţionale aflate la punctele de
trecere a frontierelor terestre şi la aeroporturi, drept componentă de informare şi sensibilizare
a mangementului frontierelor şi al proiectelor de protecţia refugiaţilor.
Documente relevante
Refugiaţi şi HIV / SIDA: Materiale de Informare, Educaţie şi Comunicare
Broşura despre HIV / SIDA pentru refugiaţi în România
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