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Bună seara,
Ne-am reunit așadar în această seară, care marchează aniversarea a 10 ani ai Coaliției PLUS. Asociația
românească ARAS este membră a acestei Coaliții și activează fără întrerupere, din 1992, pentru ca
bolnavii cu SIDA și cu hepatite din România să beneficieze de îngrijiri mai bune și de o atenție mai
bună.
ARAS a întreținut întotdeauna legături solide cu Ambasada Franței și cu Institutul Francez din România,
prin urmare vă aflați acasă în această seară, pentru cei 10 ani aniversari ai Coaliției PLUS.
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La Institutul Francez și la Ambasada Franței avem convingerea că, indiferent de formele ei, cultura ne
ajută să înțelegem mai bine lumea, ea face să avanseze ideile și apropie punctele de vedere.
Evenimentul dvs. se încadrează, categoric, în acest tipar.
Aţi proiectat astăzi -- proiectaţi -- două filme, 120 bătăi pe minut de Robin Campillo şi Mauvais sang de
Leos Carax, în sala « Elvira Popescu », şi prezentaţi chiar aici, în acest atriu, afişe care ilustrează, așadar,
activitatea dvs. din diverse ţări ale Coaliţiei.
În faţa maladiei, artiştii au utilizat toate suporturile de expresie şi toate mijloacele posibile ale
creativităţii, pentru a scoate în evidență cauza pacienţilor şi a apropiaţilor lor, pentru a împărtăşi
sentimentele acestora cît mai multor oameni.
După cum ştiţi, Franţa este foarte angajată în lupta anti-HIV : este al doilea [cel mai mare] contributor
din lume la Fondul Global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei şi a adus peste 4,2
miliarde de euro donaţi, de la crearea acestui Fond, în 2002.
Acest Fond Global… a permis, prin acțiunile sale, evitarea morții a peste 22 de milioane de persoane,
oferirea accesului la tratamente antiretrovirale pentru HIV/SIDA unui număr de 11 milioane de pacienți
și tratarea tuberculozei pentru 18 milioane de pacienți.
Sănătatea, educația, egalitatea între bărbați și femei sînt marile priorități ale angajării franceze în lume.
Președintele Emmanuel Macron însuși a decis să găzduiască în Franța, în 2019, cea de a VI-a Conferință
a Fondului Global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, al cărei obiectiv este de a colecta
noi fonduri și de a mobiliza cît mai mulți factori posibil, pentru a asigura o mai bună prevenire și
eradicarea acestor pandemii.
Această conferință va fi o oportunitate excepțională de a promova mizele sănătății pe scena mondială,
cu accent asupra educației și prevenirii, acoperirii universale a nevoilor și a îngrijirilor primare.
Ea va permite înaintarea înspre obiectivul eliminării HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, ca amenințări la
adresa sănătății publice, pînă în anul 2030.
Ca multe alte țări, Franța s-a angajat așadar în acest demers, prin obiectivele dezvoltării durabile,
adoptate în 2015, întrucît următoarea frontieră este mobilizarea comunităților și a populațiilor în
cauză.
După evoluțiile medicale pozitive în materie de tratament pentru persoanele seropozitive, de luptă
împotriva transmiterii de la mamă la copil, speranțele actuale conduc către o eradicare a bolii. Ceea ce,
acum cîțiva ani, era de neconceput -- astăzi este posibil.
Pentru a învinge HIV/SIDA, dar și hepatitele, este necesară o acțiune coordonată cu comunitățile, cu
acele comunități aflate în chestiune, cu populațiile implicate, vizate -- în Franța, în România, precum și
pretutindeni în lume.
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Îl voi lăsa pe Dl Pelletier, Directorul general al Coaliţiei PLUS, să-şi dezvolte mai mult convingerile, care
sînt de altfel ale membrilor Coaliţiei PLUS.
Aş dori să-mi închei intervenţia revenind asupra ARAS, care este activă pe teren, în România, din 1992.
Responsabilii ARAS şi echipele lor întreprind fără răgaz o muncă remarcabilă, pe care vreau să o salut
aici, căci sînteţi o asociaţie care nu caută în primul rînd mondenitatea sau mediatizarea.
Nu este uşor să te lupţi, atunci cînd duci lipsă de mijloace, cînd persoanele bolnave sînt victime ale
discriminării, cînd unele dintre acestea cumulează mai multe handicapuri sociale, psihice, de educaţie
şi dificultăţi de acces la dreptul la sănătate.
Aţi însoţit toate etapele luptei împotriva bolii, utilizînd inovaţiile disponibile, imaginînd structuri de
economie socială pentru inserţia profesională a bolnavilor, căutînd modele economice care să permită
asociaţiei găsirea unor resurse, cum e cazul cabinetului dvs. stomatologic.
Aţi ales să intrați în contact cu populațiile cele mai vulnerabile și cele mai puțin ușor abordabile, să
acționați uneori în răspărul prejudecăților opiniei publice, iar acest lucru merită întreaga noastră
recunoștință.
Prin urmare, aici, cu ocazia acestui vernisaj, doresc să vă felicit pentru activitatea dvs. și să vă urez
succes și susținere în continuarea eforturilor dvs. în România.
Vă mulțumesc mult pentru atenție.
[București, 5 iunie 2018,
10 ani ai Coaliției PLUS în România,
Institutul Francez din București]
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