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AMÉRICA/USA - RELATÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS: FUNDOS DISPONÍVEIS
PARA A LUTA CONTRA A AIDS: MENOS DA METADE DO NECESSÁRIO.
New York (Agência Fides) &#8211; Os governos e os centros de pesquisa de todo o mundo diminuíram os fundos
destinados á luta contra o HIV para destiná-los à pesquisa da criação de uma vacina, á prevenção e á distribuição
de medicamentos para os soropositivos. é quanto emerge do relatório das nações Unidas apenas publicado no
curso do Congresso que se concluiu em 27 de junho, em Genebra, No documento, se afirma que se gasta menos
da metade do necessário para combater a AIDS. para 2005, serão necessários pelo menos 10,5 milhões de dólares
para garantir uma ação eficaz contra a epidemia, mas a despesa mundial global atual gira na casa dos 4,7 milhões
de dólares, destinados sobretudo aos países em desenvolvimento. Destes fundos, 1,6 milhões de dólares são gastos
em assistência internacional bilateral; 1 milhão em despesas do Fundo Global multilateral e 1 milhão em despesas
programadas pelos governos nas regiões atingidas pela AIDS, além dos gastos internos de pelo menos 1 milhão de
dólares sempre nestes países. Ainda que em 2005 estarão disponíveis 1,2 milhões de dólares a mais por ano,
faltarão ainda 5 milhões, como revela o documento. Os Estados Unidos e os Países europeus anunciaram a
intenção de aumentar os fundos para a Aids, enquanto que os gastos dos governos, das organizações
internacionais, das organizações não governativas aumentaram 9 noves entre 1996 a 2002. Em 2007, serão
necessários ao menos 15 milhões de dólares para combater eficazmente a doença. (AP) (27/06/2003 &#8211;
Agência Fides; Linhas: 20; palavras: 265)
> LINKS
O programa do Congresso está disponível em http://www.unaids.org/about/governance.html#pcb_meet.:
http://www.unaids.org/about/governance.html#pcb_meet.:
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