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Visão Geral 
 
A Delegação das ONGs do Conselho do Programa de Coordenação da ONUSIDA (PCB) organizou uma 
reunião financiado pelo OSI (Instituto da Sociedade Aberta), com o fito de juntar os activistas 
envolvidos em redes ou comunidades de mulheres, homossexuais e outros homens que têm sexo 
com homens (HSH), trabalhadores do sexo (masculinos, femininos ou transsexuais)e pessoas que 
vivem com o VIH de todas as partes do mundo para estabelecer pontos comuns para um trabalho 
conjunto. A ideia de realizar uma "reunião tranquilizante" surgiu a partir dos Delegados das ONGs de 
2009, tendo em conta as pressões acerca do significado do género em discussões na reunião do 
conselho da ONUSIDA. O objectivo desta reunião foi encontrar pontos comuns entre os activistas em 
busca de políticas e programas que apoiam áreas múltiplas: todas as mulheres e raparigas nas suas 
diversidades e experiências, homossexuais e outros homens que têm sexo com homens, pessoas 
transsexuais, pessoas que usam drogas, pessoas que vivem com o VIH e trabalhadores do sexo. A 
reunião, que se tornou conhecida como "pontos comuns" pretendeu arranjar espaço para dar 
solução a alguns problemas importantes e chegar a acordo em áreas de apoio mútuo para alcançar o 
acesso universal neste ano de revisão fundamental e nos próximos anos. 
 
Os participantes conseguiram chegar a acordo sobre princípios comuns de trabalho, bem como 
algumas mensagens importantes para os próximos momentos estratégicos. Mensagens específicas e 
"questões" fundamentais de cada círculo eleitoral foram levantadas mas não totalmente 
desenvolvidas. Os participantes da reunião identificaram áreas de espaço compartilhado para 
realizar este trabalho no futuro. Porém, houve um consenso generalizado de que agora os 
participante necessitam de resolver os problemas mais difíceis em mais detalhe através de um 
trabalho conjunto contínuo e através da criação de uma lista de contactos, definida logo após a 
reunião. Com base nos debates e na avaliação no final da sessão, os participantes partiram satisfeitos 
com a oportunidade de se encontrarem e esperam continuar a trabalhar juntos. Acima de tudo, os 
participantes concordaram em manifestar-se e apoiar os problemas uns dos outros num contexto de 
direitos humanos e de justiça social. Os participantes também concordaram em partilhar estas 
discussões com toda a sociedade civil; em regressar às suas próprias organizações e redes com o que 
foi debatido na reunião; e em dar o seu melhor para desenvolver a energia positiva decorrente desta 
reunião para continuar a trabalhar de forma concertada. Este relatório destina-se a resumir as 
discussões para uma maior divulgação. 
 
 
Destaques dos debates 
 
O acordo dos princípios partilhados no primeiro dia da reunião determina a forma como o grupo 
deveria trabalhar em conjunto durante a reunião e também no futuro. Os princípios partilhados 
estão especificados no Anexo A deste documento. Vários temas fundamentais foram cíclicos 
enquanto o grupo realizou debates para perceber por que é que continuavam ali, que áreas é que 
são "pontos comuns" e que áreas é que necessitam de mais debate para que o grupo seja capaz de 
colaborar em mensagens importantes e apoio. 
 
Uso de uma estrutura de direitos humanos 
Todos os participantes aprovaram o trabalho com os direitos humanos como um conceito 
fundamental. Conforme estabelecido nos princípios partilhados, esta estrutura foi concebida como 
um guia, tanto para o trabalho individual como para o colectivo. Muito embora não tenham existido 
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diferenças acerca de direitos humanos fundamentais e inerentes, houve um debate cíclico em torno 
de programas e políticas que têm abordagens diversas aos direitos humanos e saúde pública. Os 
debates referiram o quão difícil se torna para as abordagens biomédicas/epidemiológicas co-
existirem com a estrutura dos direitos humanos, com opiniões divergentes no seio do grupo, quanto 
à compatibilidade destas abordagens. 
 
Reconhecendo que a estrutura de direitos humanos que alcança todas as experiências individuais de 
identidade reforça as semelhanças e o apoio, questionaram-se os participantes no sentido de 
falarem acerca de como é que uma estrutura de direitos humanos pode consolidar o seu trabalho. Os 
participantes falaram constantemente sobre a lente dos direitos humanos como uma forma de 
reconhecer os direitos fundamentais e a dignidade das comunidades com que eles trabalham, sejam 
elas mulheres, gays, bissexuais, transsexuais (LGBT), HSH, pessoas que vivem com o VIH, jovens, 
utilizadores de drogas, trabalhadores do sexo ou pessoas que se identificam com outras áreas.  
 
Em relação à comunidade de transsexuais, foram destacados os desafios dos direitos humanos em 
torno do acesso aos serviços de saúde, informação jurídica, emprego e educação. Foi destacado 
também o problema da psico-patologização1 e os seus efeitos prejudiciais. 
 
Foi aceite que uma abordagem dos direitos humanos, que reconhece os direitos de todas as pessoas, 
incluindo as pessoas transsexuais e os trabalhadores do sexo; que promove o respeito e a igualdade 
do género; e concentra-se na delegação de autoridade (empowerment), participação e priorização 
das necessidades dos mais vulneráveis, pode apoiar o trabalho deste grupo. 
 
Os participantes notaram que, nalguns lugares, por exemplo nas Caraíbas, uma abordagem dos 
direitos humanos quase não existe, com quadros jurídicos que punem as relações entre o mesmo 
sexo. De igual modo, em muitas partes do mundo, os quadros jurídicos não garantem o acesso à 
justiça por parte das mulheres, LGBT, HSH, pessoas que vivem com o VIH, jovens, utilizadores de 
drogas ou trabalhadores do sexo. 
 
O grupo comprometeu-se a apoiar uma estrutura de direitos humanos para garantir todos os 
direitos, incluindo os direitos de acesso aos serviços jurídicos, à justiça e aos serviços públicos, o 
respeito pela privacidade, a não-discriminação e o direito de tomar decisões com a informação 
necessária acerca do seu próprio corpo, bem como os direitos à saúde, ao emprego, de associação, 
etc. Nos debates em torno da descriminalização, muitos dos participantes falaram isto como um 
objectivo; uma vez que outros falaram em usar a estrutura dos direitos humanos para focalizar na 
violação dos direitos humanos, observando que as leis punitivas são apenas uma parte do problema. 
Outras leis podem não criminalizar directamente, mas podem ser usadas para criminalizar. Os 
participaram encontraram pontos comuns em torno dos objectivos partilhados de: descriminalização 
de relação entre o mesmo sexo, transmissão do VIH sem intenção, o uso de drogas e garantia de 
acesso abrangente aos serviços de saúde reprodutiva que apoiam uma mulher na tomada de 
decisões no respeitante ao que acontece com o seu corpo. Os participantes também manifestaram o 
seu apoio a favor da descriminalização do trabalho sexual e a dissociação do tráfico ao trabalho 
sexual, mas necessitam de informação e debates adicionais sobre a descriminalização de toda a 
indústria do sexo.  
 

 

                                                            

1 A expressão de características de género, incluindo as identidades, que não está associada de uma forma 
estereotipada a um determinado sexo que seja classificado como sendo anormal por um prisma psicológico e 
médico. 
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Os participantes identificaram uma estrutura de direitos humanos e os direitos humanos, na 
qualidade de princípio fundamental, como sendo um área forte de 'pontos comuns', incluindo: a luta 
pelo acesso à justiça, o reconhecimento dos direitos humanos de todas as pessoas e a manutenção 
da dignidade de todos os indivíduos, o que significa reconhecer as violações que pessoas diferentes 
sofrem e também promulgar leis, políticas e programas que vão garantir protecção contra isso.  
 
Limitações do nosso sistema actual  
Os participantes debateram os problemas no nosso actual sistema sócio-político e acordaram num 
objectivo partilhado e de envidar esforços para uma justiça social. Falaram da necessidade de mudar 
o enquadramento do discurso geo-político e de garantir que este grupo e áreas moldem o discurso 
através da defesa e implementação de uma estrutura de direitos humanos. Foram feitas 
apresentações para mostrar como o patriarcado e a heteronormatividade dominam as esferas 
sociais, políticas e económicas. O patriarcado foi estruturado como um sistema de privilégio e o 
domínio dos homens heterossexuais sobre as mulheres, os gays e homens bissexuais, as pessoas 
transsexuais e os outros que não obedecem às normas do género tradicional. Os participantes 
sentiram que têm de lutar contra esta estrutura, no sentido de poder adiantar o seu trabalho, 
avançar com programas que, verdadeiramente, delegam autoridade nas comunidades e evitam a 
padronização dos abusos dos direitos. 
 
Neste debate, os participantes falaram sobre o modo como os líderes religiosos fundamentalistas de 
todos os cultos promovem um discurso perigoso em torno da moralidade e da sexualidade, 
afirmando que, os papéis de género não conformes, vão contra a natureza. O poder, influência e 
alianças (isto é, com os meios de comunicação social seleccionados) que certos grupos 
fundamentalistas acumularam, foram vistos como assustadores. Quando se fala dos principais 
interessados, muitos participantes reconheceram a influência dos líderes religiosos na manutenção 
do status quo e opressão das mulheres, pessoas LGBT e qualquer um que não esteja conforme ao 
que os conservadores apelidam de "família natural". Reconheceu-se que a fé e a religião eram 
importantes estruturas de apoio para os indivíduos de cada uma das áreas e, assim, havia 
necessidade de envolver líderes religiosos progressistas que apoiem e promovam os direitos 
humanos no seu trabalho.  
 
O grupo também debateu as limitações de evidência, especialmente quando enquadrados numa 
cultura patriarcal ou desenvolvidos de acordo com as necessidades dos grupos dominantes ou 
maioritários na linha da frente. Além disso, a abordagem epidemiológica actual das respostas ao VIH 
pode reforçar um efeito de silo, examinando as populações de maior risco em epidemias 
concentradas, perdendo assim a visão mais alargada e deixando de fora as mulheres e os jovens em 
geral. Indicadores, uma reflexão também do nosso sistema actual, são inadequados e, em muitos 
casos, inapropriados, para medir as alterações em comportamentos, culturas e atitudes, bem como 
no aumento do acesso aos programas e serviços necessários. Quem decide que evidência é que é 
legítima, quem controla as orientações e recursos e quem determina como é que se realizam a 
monitorização e a avaliação?2 
 
Os participantes encontraram pontos comuns em: uma estrutura partilhada de justiça social; 
igualdade de género; a necessidade de envolver as comunidades na concepção e implementação de 
programas; e a necessidade de evitar debates que levem ao desacordo acerca do termo "género", 
realçando populações específicas. Foi discutido e acordado que a classificação dos grupos vulneráveis 
é muito rígida, pois não se pode simplesmente colocar as pessoas numa única categoria. Por 

                                                            

2 O pacote da SSR (Saúde Sexual e Reprodutiva): cuidados de maternidade; aborto seguro; prevenção e tratamento de ISTs; 

reprodução assistida; e serviços abrangentes de cuidados e apoio. 
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conseguinte, da mesma forma que o grupo concordou em especificar as comunidades de mulheres, 
gays e outros HSH, e transsexuais, em vez do termo 'género', o grupo concordou também em ter o 
cuidado de não "classificar" pessoas como fazendo parte de uma única categoria, quando se falar 
sobre as populações mais em risco e mais vulneráveis. Os participantes estavam também de acordo 
em facultar educação sexual abrangente, como uma ferramenta importante na prevenção da 
transmissão por VIH e encorajar os direitos sexuais e reprodutivos, bem como defender a provisão 
de um pacote abrangente de saúde sexual e reprodutiva e direitos.  
 
Dificuldades com o GIPA e representação 
O grupo debateu o princípio GIPA por diversas vezes, referindo que, ao passo que deveria ser um 
princípio unificador, que promove a auto-determinação e o envolvimento de grupos afectados, o seu 
uso indevido tem conduzido à divergência de opiniões, levando a que outros se questionem se há 
necessidade de ser reavaliado.Os participantes debateram a tensão existente sobre se o GIPA se 
destinava ou não aos que vivem e convivem com o VIH ou apenas aos que vivem com o VIH. Todos 
concordaram que o princípio GIPA não tem sido significativamente cumprido, mas quiseram saber 
como garantir a inclusão relativamente a comunidades emergentes. 
 
As dificuldades de representação foram debatidas; os exemplos dados incluíram a percepção ou 
expectativa de que uma pessoa que vive com o VIH falasse em nome de todas as pessoas que vivem 
com o VIH, ou que um mulher fale em nome de todas as mulheres. Contudo, os participantes 
reconheceram que o sistema actual leva a esta representação. Os participantes perguntaram como é 
que eles se representam a si próprios e aos outros, sabendo que são tão diferentes. O grupo usou 
"espaço" como o termo para quem está no espaço da representação e colocaram questões, tais 
como: Como podemos maximizar o espaço que temos, expandir o espaço e garantir um 
envolvimento mais significativo e não limitar o envolvimento de outros? 
 
As coligações permitem a um indivíduo mais do que o seu próprio grupo - não temos de pertencer a 
uma comunidade específica para defender os seus direitos ou defender outro grupo na coligação. 
Trabalhar em coligação traz vantagens e desvantagens e pode ser um desafio. Os participantes 
estavam positivos acerca da capacidade de passarem as mensagens uns dos outros e referiram os 
exemplos das comunidades lésbicas em apoio dos grupos de homens gays e grupos de mulheres em 
apoio dos problemas dos homens gays. Os debates também foram realistas acerca das dificuldades 
de trabalhar em coligação e o receio de muitos em conseguir manter este compromisso de 
mensagens partilhadas ao deixarem esta reunião e são confrontados com pressões dos membros das 
suas próprias comunidades, que não fizeram parte do processo. 
 
O estigma e a discriminação são generalizados 
A discriminação em torno de identificação apreendida ou real com um grupo marginalizado foi um 
tema recorrente ao longo de toda a reunião. Os participantes falaram acerca do alastramento do 
estigma nas mensagens quotidianas, seja através da música, de certas mensagens religiosas, 
incluindo por vezes uma discriminação mais descarada, apoiada pelo governo. A discriminação e até 
a criminalização foram frequentemente identificadas com base na associação ou assumpção de 
associação a grupos marginalizados e levaram ao medo, ao silêncio e acesso limitado aos estudos e a 
verbas. O direito à não-discriminação estava na linha da frente dos debates sobre direitos humanos. 
Os participantes concordaram que este tópico faz parte das áreas de pontos comuns, incluindo a 
liberdade de não ser estigmatizado ou discriminado (incluindo nos serviços) e especificamente a não-
discriminação, à medida que avançamos para o acesso universal. 
 
Os participantes debateram áreas de discriminação específica a diferentes comunidades, tais como a 
"proibição de viajar" para as pessoas que vivem com o VIH, para as pessoas que usam drogas, a 
escassez de serviços de redução de danos para apoiar a prevenção do VIH às pessoas que usam 
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drogas; e a violência contra as mulheres, os trabalhadores do sexo, homens gays e outros HSH, e 
pessoas transsexuais. Todas estas foram áreas de acordo comum, com apoio ao trabalho para 
terminar as proibições de viagens e apoiar os serviços de redução de danos. 
 
O grupo concordou também coma a necessidade de elimina a violência da polícia contra as 
mulheres, os trabalhadores do sexo, HSH, pessoas que usam drogas e pessoas transsexuais que 
sofreram violência, incluindo os serviços de saúde sexual e reprodutiva e a protecção dos direitos 
humanos. 
 
Os recursos e o financiamento podem dividir-nos 
O financiamento e a concorrência ao financiamento foram debatidos como sendo uma das causas 
que estão por trás da tensão para as comunidades. De facto, o financiamento e a forma como os 
grupos gerem a concorrência ao financiamento foi uma das áreas que ficou destinada a debate no 
futuro, porque se sentiu que este tópico não teve o tempo que precisava. O debate focou não só na 
igualdade de acesso aos recursos, mas também no uso daqueles recursos. Os participantes falaram 
também da dificuldade de ver exactamente como o dinheiro foi gasto, quando os recursos não são 
bem monitorizados. Efectivamente, os participantes concordaram que as áreas de 'pontos comuns' 
incluem: a necessidade de uma análise partilhada da distribuição de recursos e de recursos 
adicionais, especificamente para o trabalho da comunidade no país.  
 
Os participantes falaram sobre a forma como os financiamentos dos doadores colocam os grupos ou 
comunidades uns contra os outros. Os doadores usam frequentemente texto inspirado na 
moralidade para limitar os financiamentos diversos doadores que eram considerados como sendo 
sensíveis aos problemas importantes já são contra, pois as lideranças políticas internas mudam. 
Discutiram dinheiro como parte da dinâmica do poder e o seu uso para silenciar todas as 
comunidades. 
 
 
Indo em frente 
 
Os participantes debateram as várias oportunidades estratégicas de defesa conjunta durante o 
próximo ano, incluindo o conselho da ONUSIDA (em, particular o reunião do PCB, em Dezembro), o 
conselho do Fundo Global, a reunião de Alto Nível sobre o Acesso Universal, a Comissão Global sobre 
o VIH e o Direito e a Conferência Internacional sobre SIDA 2012. Todos concordaram que é 
necessário acompanhar e desenvolver as mensagens partilhadas importantes. Algumas questões 
importantes que foram debatidas pelo grupo incluem: 
 
Para a reunião de Dezembro do conselho da ONUSIDA: 

• Responsabilizar a ONUSIDA, particularmente em torno da implementação da Agenda sobre 
Mulheres, Raparigas, Igualdade do Género e o VIH. 

 
Para a reunião de Junho sobre o Acesso Universal: 

• Pressionar governos para renovar compromissos com a ONUSIDA 
• Incluir o foco na prevenção para as mulheres e jovens 
• Falar sobre os direitos humanos e os nossos problemas de pontos comuns 
• Rever indicadores actualizados para garantir que todos os grupos são representados 

 
Para o Fundo Global: 

• Monitorizar o progresso e a revisão da Estratégia do Fundo Global em Relação à Orientação 
Sexual e Identidades de Género (SOGI) e a Estratégia da Igualdade do Género e garantir que 
eles cumprem a agenda. 
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• Obter recursos para desenvolver um corpo de dados sobre mulheres que têm sexo com 
mulheres (MSM). 

 
Pontos de Acção: 
 
Pontos de Acção Acordados que vão em frente foram os que se seguem: 
 

• Todos os participantes vão partilhar o relatório com as suas áreas/redes relevantes e gerar 
conversações internas e externas sobre o que está reflectido. 

• Todos os participantes comprometem-se a apoiarem-se uns aos outros em espaços públicos, 
usando os princípios de trabalho acordados mutuamente como orientação como parte dos 
pontos comuns. 

• Todos os participantes vão contribuir proactivamente para a lista de contactos e vão 
partilhar informação e estratégias. 

 
Os participantes individuais assumiram o compromisso de partilhar os nossos debates e de se 
manterem em contacto. A lista de contactos é um lugar em que os nossos intercâmbios e trabalho 
podem continuar e tornar-se mais inclusivos. Para saber mais sobre a lista de contactos, por favor 
contactar Alexandra Garita (agarita@iwhc.org), Robert Carr (robertc@icaso.org) ou Vince Crisostomo 
(vince@7sisters.org) 
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Anexo A: Princípios partilhados 
 
Os indivíduos deste grupo concordaram com os seguintes princípios partilhados como orientação da 
própria reunião e para levar adiante o trabalho que estamos a fazer juntos. 
 
Nós vimos de um lugar de: 

1. Validação de e respeito de uns pelos outros. Validamo-nos uns aos outros enquanto 
indivíduos e validamos os movimentos colectivamente, incluindo a manutenção do respeito 
pela experiência do passado, participação e ideias uns dos outros. 

2. Boa-vontade e abertura. Reconhecemos que estamos a aprender movimentos diferentes e 
concordamos em aprender uns com os outros de uma forma aberta a novas abordagens 
através da inclusão. 

3. Desafiando o status quo. Sabemos que todos os participantes enfrentam a marginalização e 
estão a trabalhar para alcançar a mudança para as nossas comunidades pelo desafio ao 
sistema actual 

4. Fazendo formação em direitos humanos. Concordamos com uma estrutura de direitos 
humanos em todos os níveis. Individualmente, reconhecendo e desenvolvendo a dignidade 
humana e a participação significativa, e também na abordagem de prováveis tensões e 
desacordos. Enquanto movimento, considerar o VIH em termos de "movimento de direitos 
humanos para a saúde" e utilizar a nossa linguagem tendo como base aquilo que é um 
privilégio aos direitos de todos os seres humanos. Isto inclui a acção colectiva para manter os 
direitos no centro do movimento e pressionar no sentido de uma agenda de direitos face às 
abordagens específicas da doença. 

5. Falando por uma perspectiva de experiência de marginalização e também de uma posição de 
privilégio. Reconhecemos que falamos em nome daqueles que não estão presentes e 
apercebemo-nos da necessidade de incluir experiências e gerir expectativas, enquanto 
trabalhamos juntos. 

 
Por conseguinte, reconhecemos: 

6. As tensões entre os direitos humanos e a saúde pública, incluindo a importância de não 
aceitar uma falsa dicotomia entre ambos. Necessitamos de responder de forma crítica, no 
sentido de trabalhar colectivamente e orientar os resultados positivos para as nossas 
comunidades; e temos de garantir que protegemos o equilíbrio entre uma abordagem 
médica e uma abordagem baseada nos direitos humanos; 

7. Há frequentemente mais do que uma 'resposta certa' e, por vezes, não há uma 'resposta 
certa;' 

8. A identidade é tanto importante como não o é. Ou seja, as nossas identidades de grupo 
importam, mas somos indivíduos com direitos humanos mais importantes e necessitamos de 
equilibrar as necessidades específicas das nossas áreas, enquanto continuamos a apoiar os 
direitos humanos de cada pessoa e de cada grupo; 

9. As nossas áreas e comunidades são diversificadas; seremos cuidadosos acerca das 
generalizações e assumpções. 

10. As respostas ao VIH estendem-se para além dos sectores tradicionais de saúde e 
necessitamos de envolver todas as partes; 

 
E concordamos em: 

11. Falar em nome dos outros grupos no âmbito da nossa colaboração. Isto significa que vamos 
"aceitar, reforçar, apoiar e adicionar". Ao falar em nome dos outros, no âmbito desta 
colaboração, envidaremos todos os esforços para sermos inclusivos na nossa linguagem para 
reforçar e apoiar as mensagens e juntar outros à nossa colaboração. 
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Os nossos Pontos Comuns: As Mulheres, minorias sexuais e as PLHIV que 
trabalham a favor da justiça social num contexto de VIH 

Amesterdão, 19 e 20 de Outubro de 2010 
 

 Participante Organização 
Rathi Ramanathan Rede de Trabalhadores do Sexo da Ásia-Pacífico 

(APNSW) 
Sitthiphan (HUA) 
Boonyapisomparn 

Rede de Transsexuais da Ásia-Pacífico (APTN) 
Ásia 

Vince Crisostomo A Coligação de Redes Regionais sobre VIH/SIDA da 
Ásia-Pacífico (7 Sisters) 

Felicita Hikuam Aliança de SIDA e Direitos para a África Austral 
(ARASA) 

Lillian Mworeko Comunidade Internacional de Mulheres que Vivem 
com o VIH/SIDA (ICW) 

Joel Nana Homens Africanos para a Saúde Sexual e Direitos 
(AMSHeR) 

África 

Ian Swartz Iniciativa da Sociedade Aberta para a África Austral 
(OSISA) 

Mabel Bianco Fundação para o Estudo e Investigação da Mulher 
(FEIM) 

Eugenia Lopez Equilíbrio - Promoção do Desenvolvimento e 
Juventude A.C 

Ian McKnight Coligação das Comunidades Vulneráveis das Caraíbas 
(CVC) 

Países Latino-
Americanos 

Robert Carr Conselho Internacional de Organizações de Serviços 
para a SIDA (ICASO) 

Sophie Dilmitis Associação Mundial Cristã de Jovens Mulheres 
(World YWCA) 

Moono Nyambe Rede Global de Pessoas que Vivem com o VIH (GNP+)Europa 
Rhon Reynolds Iniciativa Internacional para a Vacina contra a SIDA 

(IAVI) Grupo Europeu de Tratamento da SIDA (EATG) 
Alex Garita Coligação Internacional da Saúde da Mulher (IWHC) 

Cynthia Rothschild Conselheira em género, sexualidade, VIH e direitos 
humanos 

Amanda Lugg Comité para os Serviços Africanos 
 

América do 
Norte 

George Ayala Fórum Global sobre HSH e VIH (MSMGF) 
 
 
Facilitação 
Claudia Ahumada, Campanha Mundial contra a SIDA 
Andy Seale, Fundo Global 
 
Comunicações  
Sara Simon, Serviços de Comunicação, Delegação das ONGs para o PCB da ONUSIDA 
Natalie Siniora, Campanha Mundial contra a SIDA 


