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Fast Track Cities: ukončení epidemie AIDS
Města, která chtějí dosáhnout cílů 90–90–90 do roku 2020
90 % lidí žijících s HIV bude vědět o svém nakažení
90 % lidí diagnostikovaných jako HIV pozitivní se bude léčit
90 % léčeným lidem terapie sníží virovou nálož
Pařížská deklarace
Nalézáme se v klíčovém okamžiku reakce na AIDS. Díky vědeckým průlomům, aktivitě komunity
a politické angažovanosti máme skutečnou možnost dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v podobě
ukončení epidemie AIDS do roku 2030. Města byla silně dotčena touto epidemií a proti HIV bojují
v přední linii. Jsou tak v jedinečné pozici, v níž mohou úspěšně dovést akci Fast-Track k naplnění
strategie 90–90–90 i dalších cílů do roku 2020. Jejich dosažení nás navede na trajektorii vedoucí
k nulové míře nových nákaz virem HIV a k nulovému počtu úmrtí souvisejících s AIDS.
Jsme si vědomi toho, že ukončení epidemie AIDS vyžaduje komplexní přístup, který všem lidem
nakaženým HIV, tuberkulózou a virovou hepatitidou umožní dostup ke kvalitní prevenci, léčbě, péči
a podpůrným službám, jež mohou zachránit a zlepšit jejich život. Integrace těchto služeb do oblasti
péče o sexuální, reprodukční a duševní zdraví je zásadní pro dosažení univerzální dostupnosti zdravotní
péče.
Můžeme eliminovat stigma a diskriminaci, pokud své kroky postavíme na vědeckých důkazech.
Pochopení skutečnosti, že úspěšná léčba HIV a virální suprese brání přenosu HIV (nezjistitelné =
nepřenosné), může pomoci zmírnit stigma a povzbudit lidi s HIV, aby se začali léčit a v léčbě vytrvali.
Díky vzájemné spolupráci mohou města urychlit místní opatření zacílená na ukončení epidemie AIDS,
tuberkulózy a virové hepatitidy globálně do roku 2030. Jak si žádá Nová agenda pro města, můžeme
využít náš dosah, infrastrukturu i personální kapacity k vybudování rovnější, více inkluzivní, prosperující
a udržitelné budoucnosti pro naše obyvatele – bez ohledu na jejich věk, pohlaví, sexuální orientaci či
sociální a ekonomickou situaci.
My, starostové a primátoři měst, se zavazujeme k následujícímu:
1. Ukončit epidemii AIDS ve městech do roku 2030
Zavazujeme se, že do roku 2020 dosáhneme cílů 90–90–90 a dalších cílů iniciativy Fast-Track, což nás
navede na stabilní trajektorii k ukončení epidemie AIDS, tuberkulózy a virové hepatitidy do roku 2030.
Zavazujeme se poskytnout trvalý přístup ke kvalitnímu testování, léčbě a možnostem prevence HIV,
včetně preexpoziční profylaxe (PrEP), jako podporu komplexního přístupu k ukončení epidemie AIDS,
který by rovněž obsáhl problematiku tuberkulózy, virové hepatitidy, pohlavně přenosných chorob,
duševního zdraví, nemocí souvisejících se zneužíváním látek a komorbidity v souvislosti se stárnutím
lidí nakažených HIV. Eliminujeme stigma a diskriminaci spojené s HIV.
2. Zajistit, aby lidé byli středobodem našeho konání
Své úsilí zaměříme na všechny lidi, kteří jsou ohroženi nákazou HIV, tuberkulózou, virovou hepatitidou
a dalšími nemocemi. Pomůžeme uplatňovat a respektovat lidská práva všech dotčených lidí a v reakci

našeho města na problematiku AIDS, tuberkulózy a virové hepatitidy nebudeme nikoho opomíjet.
Budeme smysluplně zahrnovat lidi žijící s infekcí HIV do rozhodování ohledně zásad a programů, které
budou mít vliv na jejich život. Budeme jednat lokálně a v partnerství s našimi komunitami povzbudíme
ke globální podpoře pro zdravé a odolné společnosti a udržitelný rozvoj.
3. Zaměřit se na příčiny rizika, zranitelnosti a přenosu
Použijeme všechny prostředky, včetně městských vyhlášek, zásad a programů pro řešení faktorů, které
způsobují, že lidé jsou zranitelní vůči HIV a dalším nemocem, včetně zákonů, které diskriminují nebo
kriminalizují klíčové populace. Zajistíme, aby se lidé dotčení HIV mohli rovným způsobem zapojit do
občanského, politického, společenského, ekonomického a kulturního života, bez předsudků, stigmatu,
diskriminace, násilí nebo pronásledování. Budeme úzce spolupracovat s komunitami, poskytovateli
klinických a jiných služeb, policejními orgány a dalšími partnery, ale i s ohroženými a zranitelnými
populacemi vytlačenými na okraj společnosti, včetně obyvatel slumů, migrantů a jiných vykořeněných
lidí, mladých žen, sexuálních pracovníků a pracovnic, uživatelů drog, gayů a dalších mužů, kteří mohou
mít pohlavní styk s muži, a transgenderovými osobami, abychom prosazovali společenskou
spravedlnost.
4. Využít naši reakci na AIDS k pozitivní společenské změně
Naše vedení využije inovativní společenskou transformaci pro budování společností, které jsou
spravedlivé, inkluzivní, responzivní, odolné a udržitelné. Budeme integrovat zdravotní a sociální
programy pro zlepšení realizace služeb, včetně pomoci při HIV, tuberkulóze, virové hepatitidě a dalších
onemocněních. Budeme využívat pokroku ve vědě, technice a komunikacích, abychom byli hnacím
motorem agendy společenské transformace, včetně změny v kontextu úsilí o zajištění rovného
přístupu ke vzdělání a učení.
5. Volit a urychlovat vhodné reakce odrážející místní potřeby
Budeme rozvíjet a propagovat služby, které jsou inovativní, bezpečné, přístupné, spravedlivé
a nezatížené stigmatem a diskriminací. Budeme povzbuzovat a podporovat vedení komunit, aby
vytvářela poptávku a následně poskytovala kvalitní služby, které budou reagovat na místní potřeby.
6. Mobilizovat zdroje pro integrované veřejné zdraví a udržitelný rozvoj
Investování do reakce na AIDS spolu se silným důrazem na veřejné zdraví a udržitelný rozvoj je solidní
investice do budoucnosti našeho města, která povede ke zvýšené produktivitě, sdílené prosperitě
a celkovému prospěchu našich občanů. Upravíme městské plány a zdroje pro rychlou reakci na HIV,
tuberkulózu, virovou hepatitidu a další nemoci v kontextu integrovaného přístupu k veřejnému zdraví.
Budeme rozvíjet inovativní strategie financování a mobilizovat dodatečné zdroje pro ukončení
epidemie AIDS do roku 2030.
7. Sjednotit se jako lídři
Zavazujeme se, že vytvoříme akční plán, který povede naše Fast-Track snahy, zavedeme transparentní
užívání údajů, abychom přijali náležitou odpovědnost, a vytvoříme síť měst, abychom Pařížskou
deklaraci proměnili v realitu. Díky široké spolupráci a konzultacím se všemi zainteresovanými stranami
budeme pravidelně hodnotit naše výsledky a podle nich poté upravíme naši reakci tak, aby byla
rychlejší, chytřejší a efektivnější. Budeme podporovat jiná města a dělit se o své zkušenosti, poznatky
i údaje o tom, co funguje a co je možné zlepšit. O pokroku budeme každoročně informovat.

