Вересень 2009 р.

ЖІНКИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ У ВІДНІ
ЖІНКИ ТА ВІЛ У ЄВРОПІ: ВІДЕНЬ 2010 і ДАЛІ
Шановні панове,
З 18 по 23 липня 2010 р. у Відні проводитиметься 18-а Міжнародна конференція з питань СНІД, що надає
чудову можливість об’єднати силу, досвід та знання жінок з усього світу, і особливо – жінок європейських
країн. Тому ми (Aids Hilfe (Відень), PULSHIV, мережа Жінки та ВІЛ/СНІД (Німеччина), трест Salamander Trust,
товариство ICW та мережа ATHENA) плануємо провести наприкінці жовтня збори, щоб визначити
найважливіші питання й проблеми жінок у Європі, а також скласти план роботи для спільної адвокації на
Конференції 2010 року з питань СНІД стосовно жінок та ВІЛ. Запрошуємо Вас взяти участь у цій роботі.
Також ми хотіли б попросити Вас допомогти нам скласти уявлення про становище жінок у Вашій країні.
1. З якими найбільшими проблемами стикаються у Вашій країні жінки, які живуть з ВІЛ?
2. Які, на Вашу думку, найважливіші для жінок питання слід поставити на Конференції з питань СНІД у
2010 році у Відні?
3. Перерахуйте найактивніші організації, що займаються питаннями жінок та ВІЛ у Вашій країні, та
вкажіть їхню контактну інформацію.
4. Назвіть найпомітніших лідерів, які займаються питаннями жінок та ВІЛ у Вашій країні.
5. Кого б Ви порекомендували в якості виступаючих на Конференції з питань СНІД у 2010 році у Відні?
(Робочі мови Конференції – тільки англійська та російська.)
6. Чи є у Вас певні тематичні публікації, веб-сайти тощо, які висвітлюють ситуацію у Вашій
країні/регіоні, з якими Ви б хотіли нас ознайомити (мовою Вашої країни)? Якщо є – будь ласка,
вкажіть відповідні посилання: (напр., ICW випускає бюлетень під назвою “Silent Voices” («Безмовні
голоси»), присвячене питанням, що виникають у жінок у зв’язку з ВІЛ та споживанням наркотиків у
Великобританії; Pozfem UK публікує видання про проблеми, з якими стикаються жінки, які живуть з
ВІЛ у Великобританії – обидві публікації виходять англійською).
7. Якщо Ви хотіли б співпрацювати з нами, будь ласка, повідомте свою контактну інформацію (назву
організації, в якій Ви працюєте, Ваше ім’я, email, країна/регіон і основна мова)
Запрошуємо Вас приєднатися до нашої групи планування. Для цього відправте повідомлення на
адресу aids2010-subscribe@yahoogroups.com.
За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою womentovienna@gmail.com

Бажаємо Вам усього найкращого і запрошуємо приєднатися до нас!
Керівний комітет з питань жінок на Конференції у Відні:
Тайлер Кроун, ATHENA - Гарріет Ланганке, GSSG - Сабіна Лекс, AIDS Hilfe - Вільтрут Стефанек, PULSHIV Везі Темм, ICW - Еліс Вельбурн, Salamander Trust

