
Temas de Discussão
Representantes de Populações Chave

Em uma extraordinária demonstração de solidariedade, 
um grupo internacional de pessoas vivendo com HIV, 
homens gays e bissexuais, pessoas que usam drogas, 
profissionais do sexo, pessoas trans, jovens e ativistas 
indígenas estão trabalhando juntos para criar um evento 
alternativo especificamente adaptado às necessidades 
dos membros das comunidades que encontram-
se na linha de frente do HIV. Intitulado HIV2020: A 
Comunidade Reivindica uma Resposta Global, o evento 
está programado para ocorrer na Cidade do México, de 
5 a 7 de julho de 2020, e acontecerá simultaneamente a 
primeira metade da conferência internacional sobre AIDS.

Por Que HIV 2020?
Contrariando as recomendações das redes globais 
lideradas pela comunidade, a International AIDS Society 
(IAS) escolheu os Estados Unidos como o local para 
sua próxima Conferência Internacional sobre Aids em 
2020. Dadas as leis discriminatórias de imigração do 
governo Trump, as políticas de detenção e separação 
de famílias e as deterioração dos direitos humanos no 
país, ativistas acreditam que os EUA são um ambiente 
inóspito para uma conferência internacional desse 
tamanho e escopo. Além disso, as restrições de 
viagem impostas pelos EUA a profissionais do sexo 
e pessoas que usam drogas dificultam a entrada de 
membros dessas comunidades no país.

A decisão da IAS cria um dilema para muitos no movimen-
to global do HIV e revela uma disposição dos principais 
atores do HIV para tolerar a discriminação de migrantes 
negros e pardos, pessoas que usam drogas, profissionais 
do sexo e pessoas trans às políticas de imigração dos 
EUA. A decisão da IAS também revela questões sobre 
a relevância comunitária em grandes conferências multi-
milionárias em um contexto de investimentos cada vez 
menores para a resposta global ao HIV.  

Objetivo da Conferência
O objetivo principal do HIV2020 é fornecer uma 
alternativa segura para indivíduos que não podem 
ou não desejam entrar nos EUA em 2020, bem 
como para aqueles que não podem se dar ao luxo 
de participar da Conferência Internacional da Aids. 
A conferência também oferecerá oportunidades para 
reafirmar o papel central que as comunidades 
desempenham na resposta global ao HIV. 

HIV2020: 
A Comunidade Reivindica uma Resposta Global

Ativistas comunitários podem usar estes temas de discussão 
para promover a HIV2020 em conferências, reuniões e conversas 
no período que antecede o encontro durante os dias 5-7 de 
Julho no México. Tornar a HIV2020 um sucesso reafirmará o 
papel central das comunidades na resposta ao HIV e será uma 
oportunidade crítica para transmitir nossas vozes, questões e 
prioridades em um cenário global.

“… pessoas vivendo com HIV, homens gays 
e bissexuais, pessoas que usam drogas, 
profissionais do sexo, pessoas trans, jovens 
e ativistas indígenas estão trabalhando 
juntos para criar um evento alternativo...”



Temas da Conferência
A HIV2020 é liderada por populações-chave, 
interdisciplinar e sexo positiva, e se concentrará nos 
seguintes temas:

 ● A persistência do HIV, incluindo a incidência inabalável 
do HIV entre populações-chave, além da contínua 
criminalização, estigmatização e discriminação;

 ● Acesso a tratamento de HIV e serviços de saúde de 
qualidade;

 ● Movimentos e programas liderados pelas 
comunidades e populações-chave;

 ● Financiamento / investimento em respostas ao HIV 
lideradas pela comunidade e por populações-chave;

 ● Interseccionalidade e diversidade entre das 
comunidades de populações-chave; e

 ● Respostas intersetoriais, que conectam o HIV a 
movimentos mais amplos por saúde, justiça social e 
direitos humanos.

Objetivo da Conferência
 ● A HIV2020 usará a visibilidade internacional da 

conferência para destacar a situação das pessoas 
vivendo com HIV e das populações-chave no México 
e na região.

 ● Construir solidariedade intersetorial entre 
comunidades e movimentos.

 ● Aumentar a conscientização entre os delegados da 
Conferência Internacional de Aids que se reúnem 
em São Francisco e Oakland sobre as implicações 
políticas de levar a conferência para os EUA.

 ● Influenciar positivamente a tomada de decisões da 
IAS sobre a localização, estrutura e conteúdo das 
futuras Conferências Internacionais de Aids para 
garantir que as preocupações das populações-chave 
sejam respeitadas e ouvidas.

 ● Criar formatos de aprendizado inovadores e promover 
o intercâmbio equitativo entre as ciências biomédicas 
e sua aplicação no mundo real por meio das 
comunidades.

 ● Ter conversas e debates que provavelmente não 
acontecerão na Conferência Internacional sobre Aids, 
apresentar pesquisas lideradas por e centralizadas nas 
experiências concretas de pessoas que vivem e são 
afetadas desproporcionalmente pelo HIV.

Como se Envolver
 ● Como apoiador. Pedimos aos apoiadores que 

emitam uma declaração de solidariedade e que se 
comprometam com a disseminação de informações 
sobre a HIV2020 à medida que estiverem 
disponíveis.

 ● Como organizador. Pedimos que voluntários que se 
juntem aos esforços de organização, o que incluirá a 
participação em grupos de trabalho.

 ● Como doador. O financiamento do HIV2020 será a 
chave para o seu sucesso. Existem muitas maneiras 
apoiar o evento financeiramente, incluindo a garantia 
de que os ativistas interessados em participar, e com 
meios financeiros mínimos, possam comparecer.

 ● Como participante e divulgador. Pedimos aos 
divulgadores que compartilhem amplamente 
informações, mensagens e datas importantes e 
que mobilizem as comunidades para apresentar 
manifestações de interesse e para participar da 
HIV2020. 

Na contagem regressiva para a primeira reunião alternativa a Conferência 
Internacional da Aids, liderada pela comunidade e por populações-chave, ajude-
nos a promover a reformulação e a co-criação de futuras respostas ao HIV.

Para perguntas e mais informações, visite: www.hiv2020.org

Organizados por

“… ativistas acreditam que os EUA são um 
ambiente inóspito para uma conferência 
internacional desse tamanho e escopo .”

http://www.hiv2020.org

