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HIV / AIDS ve Ýnsan Haklarý
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Özet

Günümüzdeki çaðdaþ yaklaþýmlara göre, HIV / AIDS ile
ilgili her türlü faaliyette ve davranýþda, insan haklarýyla ilgili
hususlar her zaman ön planda tutulmalýdýr. AIDS taþýyýcýsý
veya AIDS hastasý toplumda yeri olan bir bireydir; ve bu bireye insan haklarýna uygun þekilde davranýlmalýdýr.
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HIV / AIDS ve diðer cinsel temasla bulaþan
hastalýklar ile iliþkili insan haklarýnýn önemini anlamak için, tehlikede bulunan prensiplerin anlaþýlmasý ve bu konuya pratik bir yaklaþým gereklidir.
HIV / AIDS 'in önlenmesine yönelik olarak birçok
insanýn talebi, sýký önlemlerin alýnmasýdýr. Bu
önlemler, örneðin; zorunlu olarak tarama ve doðrulama testlerinin sözde risk gruplarýna uygulanmasý, HIV enfeksiyonunu yaymaya çalýþanlarýn
suçlu olarak deðerlendirip adli yönden en aðýr þekilde cezalandýrýlmalarý, ve mümkün olursa AIDS
hastalarýnýn toplumdan tamamen izole edilip çok
sýký bir karantina uygulamasýna tabi tutulmalarý
gibi uygulamalardýr.

Bu konuda iyi bilgilendirilmiþ bireyler,
yukarýda sayýlan uygulamalarýn HIV / AIDS'in
önlenmesi açýsýndan etkisiz kalacaðýný, hatta ters
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Summary

According to the contemporary thoughts, any kind of activity or behaviour which is related with HIV / AIDS, should
be convenient to human rights. A HIV positive person or AIDS
patient is an individual who has a place in the community; and
this individual should be treated within the borders of human
rights.
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etkiler yaratabileceðini ve böylece HIV / AIDS ile
mücadelede baþarýsýzlýðýn oluþacaðýný daha kolay anlayabilirler. Çok sýký karantina önlemlerinin
HIV / AIDS'in önlenmesinde baþarýlý olmasý beklenemez. Globalleþmiþ bir dünyanýn her köþesine
kolaylýkla yolculuklar yapýlabildiði, ve böylece
HIV'ýn dünyanýn en ücra noktalarýna kolayca
taþýnabildiði unutulmamalýdýr. Ayrýca HIV /
AIDS tarama testleri çok pahalý ve bazen de yanlýþ sonuçlar veren uygulamalardýr. Yine bu tür
uygulamalarý, HIV / AIDS ile ilgili bilgilenmeye
ve danýþma hizmetle-rine yatkýn insanlara zorla
yaptýrmaya çalýþmak, insanlarý aþaðýlayýcý ve
topluma karþý yabancýlaþtýrýcý bir hareket
tarzýdýr. AIDS 'in önlenmesinde önemli olan
saðlýklý ve doðru bilgilerin bireylere aktarýlmasý
ve insanlara korunma açýsýndan doðru davranýþ
biçimlerinin benimsetilmesidir.
Kanuni yaptýrýmlar ve aðýr cezai uygulamalarla, insaný sindirmek gerçekleþse bile, bu durum geçici bir süreçdir. Önemli olan insanlarda
HIV / AIDS 'den korunma açýsýndan olumlu
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davranýþ þekillerinin geliþtirilmeye çalýþýlmasýdýr. Toplum, bu konuda engelleyici olmaktan
sýyrýlýp, bireylere yardýma hazýr bir düþünce
yapýsýna eriþebilmelidir.

1948 yýlýnda ortaya çýkan Ýnsan Haklarý
Evrensel Beyannamesi ve ayrýca 1966 yýlýnda
deklare edilen Ýnsan Haklarý Uluslararasý Akdi
'nde belirtilen çeþitli kavramlar, evrensel anlamda
birey haklarýný ortaya koymaktadýr. Ýnsanýn
þerefini yüceltmeyi amaçlayan bu kavramlar tüm
insanlar için geçerlidir, dolayýsýyla HIV / AIDS'li
bir insan için de bu kavramlar geçerli olmalýdýr.
Ýnsanlarýn mahremiyet, seyahat, cinsel tercihini seçme, uygun koþullarda yaþama ve saðlýklýlýklarýný devam ettirme, her türlü ayýrýmcýlýktan, kötü davranýþlardan ve kanuni baskýlardan
korunma gibi doðuþtan gelen haklarý mevcuttur.
Bir AIDS hastasý veya taþýyýcýsý için de bu haklar geçerlidir. HIV / AIDS 'linin evrensel haklarýný
çeþitli kanuni yaptýrýmlar, toplumsal baskýlarla
kýsýtlamak ise, hem insan haklarýna aykýrýdýr
hem de bu kiþilerde ters ve olumsuz davranýþ
biçimleri geliþtirebilir. Bu insanlara baskýlarla, kanuni zorlamalarla, aþaðýlayýcý davranýþlarla,
zorunlu tarama testleriyle, uygunsuz hitap þekilleriyle (AIDS kurbaný, hastalýðýn vektörü, risk
grubu vb...), zorunlu ikame ve vize uygulamalarýyla faydalý olamayýz. Tam tersine bu kiþileri her
açýdan kaybederiz; hem toplumlar, hem de tüm insanlýk açýsýndan saðlýk riskleriyle dolu bir ortam
yaratýrýz. HIV / AIDS 'li bile olsa bir bireyin
hakkýna tecavüz etmek tüm toplumun ve tüm insanlýðýn haklarýna tecavüz etmek demektir.

HIV / AIDS ile mücadelede etkili ve baþarýlý
olmak için kiþilere olumlu davranýþ biçimleri

HIV / AIDS VE ÝNSAN HAK-

kazandýracak, kiþileri en doðru biçimde bilgilendirecek, gönüllülüðe dayalý eðitim programlarý
geliþtirilmelidir. Bu unsurlardan uzak, kanuni zorlamalara ve polisiye hareketlere dayanan her türlü
mücadele faaliyeti, en baþýndan baþarýsýzlýða
mahkumdur. Toplumda yaþayan dezavantajlý gruplara (seks ticaretiyle uðraþan hayat kadýnlar, erkekler ve homoseksüeller; sokak çocuklarý; uyuþturucu baðýmlýlarý vb...) kanuni zorlamalar ve cezalarla neyin ne kadar yaptýrýlabileceði günümüzde çok
açýk bir þekilde ortadadýr.
Unutmayalým ki AIDS, halen tedavisi olmayan bir hastalýktýr, ve tüm Dünya çapýnda hýzla yayýlmaktadýr. Günümüz koþullarýnda en ideal olan, AIDS hastalýðýndan korunmaktýr. AIDS
hastalýðýndan korunmanýn en önemli yolu ise,
HIV / AIDS hakkýnda gereken þekilde eðitilmek ve
öðrenilen bilgileri günlük yaþamda saðlýklý bir
þekilde kullanabilmektir. Günümüzdeki çaðdaþ
yaklaþým ise HIV / AIDS ile ilgili her türlü
faaliyette Ýnsan Haklarýný her zaman ön planda
tutmaktýr. AIDS taþýyýcýsý da, AIDS hastasý da
toplumda yeri olan bir bireydir; doðuþtan gelen ve
ölümüne dek sürmesi gereken doðal haklarý vardýr.
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