DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA A LA DECLARACIÓ

DEPARB
El

desembre de 2014 |'Ajuntamentde París va organitzar una jornada durant el Dia Mundial contra

la

Sida, en qué van participar els programes conjunts de les NU per al

assentaments urbans
món van signar

(ONU—Hábitat)

I'IAPAC.

¡

VIH (ONUSIDA),

Durant aquesta trobada, batles batlesses de tot el
¡

Declaració de París, que reconeix el rol estratégic de les ciutats en

la

pels

la

aquesta malaltia les insta a impulsar mesures accelerades amb I'objectiu de posar
¡

lluita contra
fi a

aquesta

epidemia a les ciutats a escala mundial l'any 2030.
Per aixo, els signants es comprometen a assolir I'objectiu 90—90—90 l'any 2020, per tal que el 90% de
les persones que viuen amb el VIH siguin coneixedores del seu estat; que el 90% de les persones

que saben que estan infectades del

rebin un tractament adequat que el 90% de les persones

VIH

¡

en tractament tinguin la cárrega viral indetectable. Aquests fórmula, redueix rápidament el nombre
d'infeccions

¡

Ies morts provocades pel

VIH

¡

facilita arribar a I'objectiu 95—95-95 el 2030, que

suposaria una disminució drástica de les noves infeccions per VIH
Aquests objectius també poden facilitar la detecció
pública

la

práctica desaparició dela sida.

el tractament d'altres problemes de salut

un catalitzador que afavoreixi la transformació social. Per tal d'assolir I'objectiu recollít en

Declaració de París, s'identifiquen quatre línies de treball prioritáries a la nostra ciutat:

.

Millorar la detecció del

VIH

¡

de les infeccions de transmissió sexual (ITS), especialment en

les poblacions de més alt risc

¡

els collectius de major vulnerabilitat per les situacions de

desigualtat que pateixen.

.
.

Lluitar contra l'estigma la discriminació de qualsevol tipus per raó de la infecció per VIH.
¡

Treballar perque totes les persones que viuen a Palma tinguin ple accés al sistema sanitari
públic, especialment per a les persones amb rísc elevat d'infecció 0 amb infecció

documentada

¡

per als col-lectius més vulnerables, independentment de

la

seva condició

d'assegurades o beneficiáries del Sistema Nacional de Salut.

.

Garantir l'educació en

la

salut

¡

des d'una perspectiva de drets

la
¡,

promoció dela salut sexual, ¡ncloent la reducció de danys
per tant, abordant els factors que fan que les persones

síguin més vulnerables al VIH. Millorar l'apoderament de les persones positives per

altres

ITS

¡

del seu entorn immediat.

Per tot aixo, el Ple de l'Ajuntament de Palma acorda:

VIH

o
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la

¡

¡

¡

Primer.— Que

l'Ajuntament de Palma s'adhereixi a

la

Declaracló de París, d'acció accelerada a les

ciutats per tal de posar fia l'epidémia del VIH/sida a escala mundial a les ciutats el 2030, el text de
la

qual es troba a l'annex d'aquesta declaració.

Segon.—

Impulsar aquelles polítiques

contra el

VIH a la

ciutat de Palma

¡

¡

estratégies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar

assolir els objectius 90-90-90 fixats per al 2020

|'epidémla el 2030, fent especial émfasi en

la

¡

posar fi a

detecció, en la lluita contra la discriminació, en

l'apoderament de les persones en l'adopció de mesures per evitar l'exclusió de l'accés al sistema
¡

sanitari públic.

Tercer.- El suport explicit de l'Ajuntament de Palma a tots aquells agents entitats que treballen en
¡

la

lluita contra el VIH/sida. Garantir l'educació enla salut la promoció de la salut sexual, incloent la
¡

reduccló de danys des d'una perspectiva de drets

¡

per tant, abordant els factors que fan que les

persones siguín més vulnerables al VIH.

Quart: Fer arribar aquest acord als organismes impulsors d'aquesta declaració.

A

Neus Truyol .Caímari
MES per Palma
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Palma, 24 de setembre de 2018

¡

f».

DECLARACIÓ DE PARÍS
l de desembre de 2014

DECLARACIÓ DE PARÍS
Ens trobam en un moment historic per a la resposta a la sida. Grácies als avancos cientíñcs,
lºactivisme comunitari i el compromís politic amb uns objectius comuns, tenim lºoportunitat real de
posar fi a lºepidémia de sida a escala mundial cap a lºany 2030. Les ciutats duen molt de temps a la
primera fila de la resposta a la sida i ara es troben en una posició única per a liderar accions
accelerades amb la intenció dºaconseguir els objectius 90-90-90 el 2020: que el 90% de les persones
que viuen amb el VIH coneguin el seu estat serológic; que el 90% dels qui coneixen el seu estat
serológic positiu rebin tractament; i que el 90% de les persones en tractament suprimeixin la cárrega
viral.
Podem detenir totes les noves infeccions per VIH i evitar les morts relacionades amb la sida,
incloses les morts per tuberculosi. Podem acabar amb l”estigma i la discriminació. Tots els nostres
ciutadans han de tenir accés a serveis de prevenció, tractament, atenció i suport relacionats amb el
VIH i la tuberculosi que permetin salvar vides.
Si col-laboren, les ciutats poden adoptar mesures locals que tinguin una repercussió mundial. En
aproñtar el nostre abast, infraestructura i capacitat humana, les ciutats crearan un futur més
equitatiu, inclusiu, prósper i sostenible per a tots els ciutadans, sense importar el seu sexe, edat,
situació económica o social o orientació sexual.

ELS BATLES ENS COMPROMETEM A:
]. Posar fi a Pepidémia de sida a [es ciutats cap a l'any 2030
Ens comprometem a aconseguir els objectius 90-90-90 relatius al tractament del VIH cap a 2020,
que reduiran rápidament el nombre dºinfeccions per VIH i les morts relacionades amb la sida —
incloses les causades per la tuberculosi— i acceleraran el procés per a acabar amb la sida cap a lºany
2030. Ens comprometem a oferir un accés sostingut als serveis de detecció, tractament i prevenció.
Acabarem amb lºestigma i la discriminació.
2. Situar les persones al centre de tot el que feim
Ens centrarem, sobretot, en les persones vulnerables i marginades. Respectarem els drets humans i
no deixarem ningu de banda. Actuarem en el pla local i en col—laboracióamb les nostres comunitats
per a impulsar el suport mundial envers societats resistents i saludables i el desenvolupament

sostenible.

3.

Abordar les causes de rise, vulnerabilitat ¡ transmissió

Emprarem tots els mitjans necessaris, com ordenances municipals i altres eines, per a abordar els
factors que fan que les persones siguin vulnerables al VIH i a altres malalties. Treballarem
estretament amb les comunitats, els proveídors de serveis, els encarregats del compliment de la llei i
altres organismes, així com amb les poblacions marginades i vulnerables, inclosos els habitants de
barris marginals, les persones desplacades, les dones joves, els treballadors sexuals, les persones
que sºinjecten droga, els migrants, els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes i els
transsexuals, a fi de crear i promoure la tolerancia.
4. Utilitzar la resposta a la sida per a una transformació social positiva
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A

El nostre lideratge impulsará una transformació social innovadora per a crear societats equitatives,
inclusives, receptivos, resistents i sostenibles. Integrarem programes de salut i socials a ti de
millorar la prestació de serveis, inclosos els relacionats amb el VIH, la tuberculosi i altres malalties.
Emprarem els avancos de la ciencia, la tecnologia i la comunicació per a impulsar aquest objectiu.
5.

Crear ¡ accelerar una resposta adequada a les necessitats locals

Desenvoluparem i promourem serveis innovadors, segurs, accessibles, equitatius i lliures dºestigma
discriminació. F omentarem i impulsarem la participació i el lideratge de la comunitat per a
incrementar la demanda i per a prestar serveis que responguin a les necessitats locals.
i

6. Mobilitzar recursos per a la salut pública i el desenvolupamentintegrats
Invertir junts en la resposta a la sida, mostrant un compromís ferm amb la salut pública, és una
inversió sólida en el futur de les nostres ciutats que fomenta la productivitat, la prosperitat
compartida i el benestar. Adaptarem els recursos i els plans de les nostres ciutats per a oferir una
resposta accelerada. Desenvoluparem un mecanisme de fmancament innovador i mobilitzarem
recursos i estratégies addicionals per a posar f] a lºepidémia de sida cap a 2030.
7. Unir—nos com a

líders

Ciutat
Signatura
Data

/

Ens comprometem a elaborar un pla dºacció i a unir—nos en una xarxa de ciutats a ti de fer realitat la
present Declaració. Treballarem en amplia consulta amb totes les parts interessades i analitzarem
periódicament els resultats a ti dºajustar les nostres respostes perque siguin més rápides,
intel-ligents i eficaces. Donarem suport a altres ciutats i compartirem les nostres experiéncies,
coneixements i informació sobre els aspectes que funcionen i els que es poden millorar. Informarem
anualment sobre els nostres progressos.

/

IAPAC

Michel SIDIBE
ONUSIDA
Joan CLOS
ONU—Hábitat

Objectius de la Resposta Rápida

Lº any

2020

90-90—90

500 000

ZERO
2030
95-95-95

Lº any

200 000

ZERO

Tractament
Noves infeccions entre adults
Discriminació
Tractament
Noves infeccions entre adults
Discriminació
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Anne HIDALGO
Batlessa de Paris
J ose M. ZUNIGA

