Os Princípios do Denver
Declaração do Comité Consultivo de Pessoas com SIDA (1983)
Denunciamos a tentativa de rotular-nos como 'vítimas', um termo que implica a
derrota, pois nós estamos apenas ocasionalmente na situação de 'pacientes',
um termo que implica passividade, impotência e dependência dos cuidados de
outros. Somos 'pessoas com VIH. "
RECOMENDAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
1. Afirmarem-se, especialmente para os pacientes que tiverem SIDA.
2. Identificar sempre e claramente, discutindo a teoria que advoguem em nome
da causa da SIDA, uma vez que esse viés afecta os tratamentos e conselhos
que nos dão.
3. Entrar em contato com seus sentimentos (por exemplo, medos, angústias,
esperanças, etc) sobre a SIDA e não apenas com o facto de lidaram com a
SIDA do ponto de vista intelectual.
4. Fazerem um inventário exaustivo pessoal e identificar e examinar os seus
próprios interesses à volta da questão da SIDA.
5. Tratarem as pessoas com SIDA como pessoas inteiras, abordando as
questões psicológicas, bem como as biofísicas.
6. Abordar a questão da sexualidade em pessoas com SIDA especificamente,
com sensibilidade e com informação sobre a sexualidade dos homossexuais e
em geral, da sexualidade das pessoas com SIDA, em particular.
RECOMENDAÇÕES PARA TODOS OS POVOS
1. Suporte e Aderência em a nossa luta contra todos aqueles que nos
despedirem de nossos trabalhos, expulsarem-nos de nossas casas, que se
recusam toca-nos ou que tentem separar-nos dos nossos entes queridos,
comunidades ou de nossos pares, uma vez que os elemento disponíveis não
apoiem a visão de que a SIDA não pode ser transmitido pelo contato casual, ou
social.
2. As pessoas com SIDA não podem ser um bode expiatório, ou serem
culpados pela epidemia ou ainda alvo de generalizações sobre os nossos
estilos de vida.
RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAS COM SIDA
1. Formarem agrupamentos e escolher os seus próprios representantes, para
lidar com os media, para escolher as suas próprias agendas e planear as suas
próprias estratégias.
2. Estar envolvido em todos os níveis da tomada de decisão e,
especificamente, actuar no conselho de administração dos seus provedores e
organizações.
3. Ser incluído em todos os fóruns SIDA com credibilidade igual a outros
participantes, no sentido de compartilhar suas experiências e conhecimentos.
4. Substituir os seus comportamentos sexuais, por outros de baixo risco para
que não possam prejudicar a si ou seus parceiros, pois sentimos que as
pessoas com SIDA têm a responsabilidade ética de informar os seus parceiros
em potencial do seu estado de saúde.

Direitos das pessoas com SIDA
1. Viver um plena e satisfatória vida emocional e sexual como qualquer outra
pessoa.
2. Receber um tratamento médico de qualidade e uma prestação de serviços
de qualidade social, sem qualquer forma de discriminação, incluindo a
orientação sexual, sexo, diagnóstico, status económico ou raça.
3. Obter explicações completas de todos os procedimentos médicos e riscos,
no sentido de poder escolher ou recusar as respectivas modalidades de
tratamento, ou de se recusar a participar em pesquisas sem comprometer o
seu tratamento e para que lhes seja assim possível, tomar decisões informadas
sobre as suas vidas.
4. Garantir a privacidade e confidencialidade dos registos médicos, para
receber o respeito humano e o direito de escolher quem são os seus outros
significantes para si.
5. Morrer - e VIVER - com dignidade.
Fonte: http://www.poz.com/articles/the_denver_principles_2267_15780.shtml
NB REDE: Este documento consadra os direitos primordiais das PVVIH. Nós preferimos actualmente a
versão de pessoas portadoras de VIH a pessoas com SIDA (fase da Doença, cuja realidade era outra à
altura). A questão da confidencialidade é um dado que se mistura neste contexto emergente dum quadro
particularmente dramático dos primeiros anos do estigma, pouco reflectido ainda, é ainda um reflexo do
quadro sintomático da crise de preconceito que vivemos no Mundo todo.
A UNAIDS/ONUSIDA validou este documento em:
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2007/20070330_GIPA_Poli
cy_Brief.asp
Mais Info em: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/People_With_AIDS
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