RESOLUCIÓ CONTRA LES RETALLADES EN ELS
PROGRAMES DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LES
PERSONES AMB VIH-SIDA
Les darreres setmanes hem pogut observar amb preocupació la nul·la sensibilitat
del govern espanyol en lʼàmbit de la lluita contra la SIDA a partir de lʼeliminació dels
PGE de la partida pressupostària destinada al Plan Nacional sobre el SIDA (PNS). Un
fet que també implica la desaparició de les subvencions otorgades a les entitats que
presten serveis de prevenció i atenció, així com dels recursos que es transferien a les
comunitats autònomes (Catalunya deixarà dʼingressar enguany els més de 700.000€
que procedien del PNS).
A banda, el Govern de la Generalitat també ha fet arribar les seves retallades a lʼàmbit
dels serveis de prevenció i atenció a les persones amb VIH-SIDA. Enguany, les
entitats i organitzacions que realitzen serveis orientats a la prevenció i lʼatenció de les
persones que viuen amb VIH veuran com les subvencions que sʼatorguen per grarantir
la prestació dʼaquests serveis serveis disminueix un 43%, passant dʼ1,4 milions
dʼeuros a 950.000€, i amb lʼamenaça de continuar disminuïnt de cara als propers anys.
Aquest fet, així com els deutes pendents de la Generalitat amb moltes dʼaquestes
entitats (que encara no han rebut els recursos corresponents a les subvencions
otorgades el 2011) dificulten el funcionament dʼaquestes organitzacions i posen en
perill el model de prevenció i atenció que tans bons resultats ha donat al llarg dels
darrers anys.
Des dʼEsquerra apostem per mantenir els esforços en els programes de prevenció del
VIH-SIDA que promouen lʼeducació a les escoles, el repartiment de preservatius o la
realització de la prova ràpida (sobretot en aquells col·lectius més vulnerables), així
com recolzar la tasca que realitzen moltes entitats per tal de garantir lʼatenció social i
psicològica de les persones que viuen amb VIH-SIDA.
Les retallades en la lluita contra el VIH faran la societat catalana més vulnerable a
lʼhora prevenir la malaltia, posant en risc la salut de moltes persones i disminuïnt la
seva qualitat de vida. A banda, generaran un greu problema de salut pública,
augmentant les infeccions però també la despesa sanitària dels propers anys en
matèria de tractaments.
Per tot això, des de la Coordinadora LGTB dʼERC demanem:
-

Que la Generalitat de Catalunya eixugui el deute pendent amb diferents
organitzacions que presten serveis de prevenció i atenció corresponent a les
subvencions atorgades el 2010.

-

La denúncia dels incompliments econòmics de lʼEstat en la lluita contra el VIH
així com el manteniment dels recursos econòmics que es destinen a un àmbit
tan sensible com la prevenció i lʼatenció a les persones que viuen amb la
malaltia, tot garantint la prestació dʼaquests serveis per part de les diferents
organitzacions.
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