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Bună seara,
Doamnă Ambasador, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici, în acest spațiu,
Domnule Secretar de Stat,
Doamnă Consilier,
Dragă Maria,
Sînt încîntat să mă aflu aici împreună cu dvs. și este extrem de important pentru mine să mă aflu aici
anume cu dvs., pentru că, asemenea celor care au văzut filmul «120 de bătăi pe minut» adineauri, ați
înțeles, desigur, un lucru : SIDA este în primul rînd o chestiune de ordin politic, este înainte de orice o
poveste de factură politică. Încă de la apariție -- o poveste politică de revendicare, a unor oameni care
mureau în singurătate și a unor grupuri vulnerabile ; iar astăzi, la 25 de ani după film, după ceea ce
povestește filmul, ne aflăm în continuare într-o poveste extrem de politică.
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Avem o epidemie care astăzi afectează grupurile vulnerabile și, în fiecare societate, SIDA rămîne un
transformator social. Cum vor avea sau nu politicile de stat un impact asupra acestei epidemii ?
Astăzi, știm cum să oprim SIDA. Știm că putem opri această epidemie, la 30 de ani de la apariția ei. Este
de necrezut, niciodată nu s-a întîlnit așa ceva în istoria omenirii, cu o epidemie atît de puternică, atît de
ucigătoare : știm, științific vorbind, că o putem opri!
Iar pentru a o opri, trebuie diagnosticați toți seropozitivii și trebuie tratați toți seropozitivii. Dacă
persoanele seropozitive se află sub tratament cu un tratament activ, ele nu transmit virusul. Acesta
este lucrul care a schimbat perspectiva, deja de 10 ani, cînd am creat Coaliția PLUS, și de aceea am și
creat-o, pentru că o persoană seropozitivă sub tratament nu poate transmite virusul altcuiva.
E simplu, așadar : e suficient să diagnostichezi pe toată lumea și să tratezi pe toată lumea. Pentru
aceasta, e nevoie de bani. Dispunem astăzi de 17 miliarde de dolari : Franța este un contributor masiv
la Fondul Global… Acest lucru permite tratarea a 21 de milioane de persoane, mai rămîn 15 milioane
de căutat și tratat și am terminat cu SIDA. Mai e nevoie de încă 7 miliarde [de dolari], dar nu doar de
asta este nevoie. Nu e o problemă de bani, este și o problemă de voință politică la nivel de state.
Pentru că acolo unde epidemia este dinamică în ziua de azi – ceea ce explică faptul că în continuare tot
două milioane de persoane noi se infectează anual în lume --, această epidemie este activă în grupurile
cele mai excluse din sistemele de sănătate : homosexuali, lucrători sexual, consumatori de droguri
injectabile, transgenderi, toate grupurile care în general constituie marginile sociale ; aici, așadar, în
toate țările lumii, avem epidemia cea mai activă.
Dacă am ales această Coaliție este pentru a lucra împreună în țări neanglofone, pentru a lucra la acest
aspect : cum anume să ajungem la marginile sociale ; cum să venim în întîmpinarea oamenilor cei mai
în dificultate pentru a-i testa, trata, acompania la serviciile de îngrijire, astfel încît cu adevărat să
punem capăt epidemiei în toate țările.
Ne-am reunit, prin urmare, circa 40 de țări, 100 de organizații, pentru a cîntări, pentru a avea un cuvînt
de spus la nivelul dezbaterii internaționale – la Fondul Global…, la OMS, la UNITAID --, pentru a merge
în Consiliile de Administrație ale acestor structuri în calitate de reprezentanți ai pacienților.
Eu sînt seropozitiv de 25 de ani ; din fericire, mă simt bine; din fericire, pentru că mă aflu într-un sistem
de sănătate care nu discriminează. Rămîn însă milioane şi milioane de bolnavi care sînt discriminaţi în
ţările lor, iar la aceştia trebuie neapărat să ajungem şi acest lucru se poate face numai dacă se modifică
ghidurile internaţionale [din domeniu], care apoi să fie preluate de fiecare dintre aceste ţări.
Aşadar, dacă ţări ca Franţa, România, ţări africane sau din America de Sud au decis să lucreze împreună
e tocmai pentru a schimba lumea, a schimba regulile care guvernează în respectivele ţări, astfel încît
ele să ajungă la mai mulţi bani, dar şi la mai multe drepturi.
Şi tot de aceea am ales şi franceza ca limbă de lucru : pentru că este limba drepturilor, pentru că este
limba drepturilor omului, pentru că este limba deschiderii.
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Deci este adevărat că această Coaliţie PLUS se diferenţiază de coaliţiile internaţionale, care se exprimă
toate în engleză şi care nu reprezintă în general decît profesionişti.
Aici sîntem o coaliţie a persoanelor afectate, aflate foarte în apropierea medicilor, care s-au reunit cu
toţii pentru a spune : vom opri această epidemie, dar o vom opri în felul nostru, adică implicînd
persoanele înseşi şi acţionînd astfel încît toate persoanele seropozitive să fie diagnosticate, tratate,
fără discriminare, fără excludere.
Iată, aceasta este Coaliţia şi sînt aşadar foarte mîndru pentru că vă aflaţi aici, susţinîndu-ne astăzi,
pentru că aceasta demonstrează că SIDA este politică, iar cînd asociezi politicile/oamenii politici [les
politiques, în original, n.n.], atunci cîştigi !
Vă mulţumesc mult !
[București, 5 iunie 2018,
10 ani ai Coaliției PLUS în România,
Institutul Francez din București]
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