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“Nossa própria sobrevivência
depende da nossa capacidade de
nos mantermos acordados, de nos
adaptarmos a novas ideias, de
permanecermos vigilantes e de
enfrentarmos o desafio da mudança.”
Martin Luther King, Jr
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Oportunidades no desafio das mudanças
Obrigado, Senhor Presidente, Kwaku Agyeman-Manu, Ministro da Saúde de Gana.
Vossas excelências; Ministros ilustres; Membros da Junta de Coordenação do Programa
(PCB); senhoras e senhores: sejam bem vindos à 40ª reunião do PCB do UNAIDS.
Permitam-me começar dando as boas vindas à nossa convidada especial, Lorena Castillo
de Varela, Primeira-Dama do Panamá. Estou feliz porque ela compartilhará suas
experiências conosco sobre o seu trabalho de dar vida à ideia de Zero Discriminação.
Nesta semana, também honramos a liderança de Margaret Chan, que se aposenta depois
de ter atuado como Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) por mais de
10 anos. Ela tem sido uma amiga, uma defensora do Programa Conjunto e uma verdadeira
líder em saúde global. Sou grato por tudo o que ela realizou.
Dou as boas vindas e felicito Tedros Adhanom Ghebreyesus, que foi eleito para o papel de
liderança da OMS. Esta é uma nomeação significativa no sistema das Nações Unidas.
Estamos orgulhosos com o fato de Tedros ser o primeiro Diretor-Geral africano da OMS,
onde será um líder forte e experiente para a saúde global.
Eu também quero agradecer ao meu amigo e irmão Mark Dybul por seus incansáveis
esforços. Ele tem sido um parceiro-chave para nós e nos ajudou a fazer a diferença nas vidas
de milhões de pessoas.
Permita-me também felicitar os novos líderes do nosso Programa Conjunto: David Beasley,
Diretor Executivo do Programa Mundial de Alimentos (PMA), e Achim Steiner, Administrador
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Também tenho orgulho em anunciar que um dos nós, a Diretora Executiva Adjunta do
UNAIDS, Jan Beagle, foi nomeada pelo Secretário-Geral como a nova Secretária-Geral
Adjunta de Gestão das Nações Unidas—uma grande honra. Ela estará em uma das posições
mais importantes e mais difíceis do Sistema das Nações Unidas. Ela fez tanto para trazer
mudanças para o UNAIDS, e essa decisão do Secretário-Geral demonstra a confiança que ele
tem em nossa organização. Vamos felicitá-la; eu sei que ela fará um trabalho maravilhoso.
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Quero expressar minha gratidão a outros membros da família UNAIDS que se aposentam
este ano: Steve Kraus, nosso Diretor da Equipe de Apoio Regional para a Ásia e o Pacífico,
e Sheila Tlou, nossa Diretora da Equipe de Suporte Regional no Leste e no Sul África. Eles
nos ajudaram a tornar real a visão do Zero-Zero-Zero no campo.

Gostaria também de receber John Edward Greene e J.V.R. Prasada Rao, dois dos Enviados
Especiais do Secretário-Geral das Nações Unidas, que estão completando seus mandatos.
Eles continuarão a servir como conselheiros especiais. Quero felicitá-los e agradecer por
tudo o que conseguiram fazer por nós.

Deixem-me recorrer a um assunto que tem sido muito doloroso para todos nós: a grande e
súbita perda que todos nós sofremos há apenas algumas semanas. Quero homenagear
meu irmão, meu colega e meu amigo Babatunde Osotimehin. Ele era um verdadeiro líder.
Nos momentos mais difíceis, ele nunca se afastou de sua missão de lutar pelos jovens,
trazendo educação sexual abrangente, saúde e direito sexual e reprodutivo e outras
questões difíceis, antes mesmo de governos, doadores e comunidades. Todos os dias,
sinto falta de seus sábios conselhos, sua humildade e sua humanidade. Minhas mais
sinceras condolências para a família, amigos e colegas leais do Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA).

Finalmente, sou profundamente grato a cada um de vocês por suas mensagens e apoio
quando perdemos Maman [sic]. Foi muito comovente e me senti próximo de todos vocês.
Como alguém me lembrou, ela era Maman para todos que eu conheço.

Um mundo em movimento
Senhor Presidente, permita-me recorrer a uma realidade importante que devemos enfrentar
hoje. Neste mundo em rápida transformação, será muito difícil tratar quaisquer problemas
de saúde global, incluindo o fim da AIDS. Estamos realmente em um mundo imprevisível e,
se quisermos implementar nossa visão, precisamos entender as megatendências e
internalizar esses problemas para que possamos melhor enquadrar nossas ações.
Na verdade, estamos experimentando mudanças sísmicas em todos os lugares. No Sul, no
Norte, na Europa ou nos Estados Unidos da América. Em diferentes lugares, estamos vendo
o que eu chamaria de mudanças tectônicas.
As megatendências de hoje são geopolíticas, ambientais, tecnológicas, socioeconômicas e
demográficas. Também enfrentamos um debate renovado sobre as mudanças climáticas e
o impacto que poderia ter sobre as epidemias emergentes e sobre a saúde.
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As questões mais graves e complexas de hoje estão relacionadas à falta de oportunidades
econômicas. Hoje, na África, mais de 60% da população têm menos de 25 anos. O UNFPA
estava falando sobre o aproveitamento do “bônus demográfico da juventude”. Mas é
difícil para a sociedade quando não há empregos suficientes e eles têm outras poucas
opções. A falta de oportunidade também é misturada com a "fadiga democrática" e o
ostracismo político. Devemos entender essa perspectiva para ver claramente como as
ameaças que o mundo está enfrentando estão ligadas à crescente desigualdade e
exclusão.
Essas ameaças estão prejudicando a boa governança e a coesão social, gerando violência
e conflitos. Em muitos lugares, a migração torna-se a única opção; e quando as pessoas
estão se movimentando, o crime organizado vem na sequência, assim como o tráfico de
pessoas e de drogas. As pessoas em deslocamento têm direito à saúde. Eu elogio países
como Tailândia e Portugal, que abriram o acesso aos serviços de saúde, inclusive para o
HIV, aos migrantes, independentemente de sua condição legal.
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Se não abordarmos as causas subjacentes à migração, teremos sociedades fragmentadas
e cada vez mais migrantes. Antes de chegar aqui esta manhã, eu estava ouvindo à (rádio)
France Inter, e ouvi dizer que, no Níger, mais de 20 pessoas foram encontradas mortas
ontem depois de tentar atravessar o deserto. Esta não foi a primeira vez, nem será a
última.

Este é apenas um exemplo em um número crescente de comunidades frágeis. E podemos
encontrá-los em todos os lugares, da República Bolivariana da Venezuela à República
Centro-Africana; na Europa e mesmo na América do Norte. A fragilidade é uma questão
séria, porque leva à fragmentação dos serviços de saúde e prejudica nossa capacidade de
alcançar as pessoas que mais dependem dos nossos esforços.

Permitam-me destacar, em particular, a instabilidade causada pela fome no Sudão do Sul e
na Nigéria. Os serviços estão completamente destruídos—totalmente fragmentados. As
pessoas vivendo com HIV não têm acesso ao tratamento, e a epidemia está crescendo. Em
Ezo, vemos uma prevalência de 14%. Em Yambio, esse número é de 8,4%, e em Juba
4,7%. Esses fatores combinados tornam impossível chegar ao objetivo acabar com a
epidemia de AIDS se não integrarmos nossos esforços com as causas da instabilidade. Na
Nigéria acontece o mesmo: nas áreas afetadas pela fome do norte da Nigéria, a
prevalência do HIV é de 5,3% em Yobe, 2,4% em Borno e 1,9% em Adamawa. Nas
sociedades afetadas, as pessoas não conseguem ter acesso aos medicamentos que salvam
vidas.

Quero felicitar a Alemanha por ter trazido tais questões de segurança de saúde global na
discussão do G-20. Enquanto eu estive na Alemanha, tive o privilégio de participar das
reuniões preparatórias e vi o quão importante será a questão da estabilidade se quisermos
progredir e alcançar resultados sustentáveis. Se quisermos atingir o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3—cobertura de saúde universal e o fim da AIDS—a
vulnerabilidade deve ser nosso foco central.

Conectando os pontos
Devido a estas crises complexas e interconectadas, não podemos trabalhar isoladamente.
O Programa Conjunto vincula as agências de uma forma inovadora para trabalhar
horizontalmente em todos os problemas que causam fragmentação e instabilidade. Somos
obrigados a ligar os pontos entre temas, mandatos e organizações de novas maneiras.
Mas, há um ano, o Programa Conjunto estava em profunda crise. Não estávamos certos de
como poderíamos continuar. Estávamos questionando o caminho a seguir e nossa
capacidade de recuperar e responder às questões que interessam a todos nós. Com um
orçamento de 240 milhões de dólares aprovado pelo PCB, havia apenas 90 milhões
disponíveis. Estávamos começando a perder esperança.
Mas seu conselho, seu apoio e seu compromisso com este Programa Conjunto nos deram
coragem. Não tivemos medo do futuro e abraçamos a oportunidade de moldá-lo.
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Aproveitando as oportunidades de mudança
para entregar resultados
Como Martin Luther King Jr. disse: "Nossa própria sobrevivência depende da nossa
capacidade de nos mantermos acordados, de nos adaptarmos a novas ideias, de
permanecermos vigilantes e de enfrentarmos o desafio da mudança."
Isso é exatamente o que fizemos com vocês. Vocês nos pediram um Painel Global de
Revisão sobre o Futuro do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS e nós
colocamos isso em prática com os co-Presidentes Awa Coll-Seck, Ministra da Saúde do
Senegal, e Lennarth Hjelmacher, Embaixador Especial da Suécia para Saúde , e Helen Clark
como minha co-Coordenadora. Quero reconhecer e agradecer a Sra. Clark por toda sua
contribuição em seu papel de Administradora do PNUD. O Programa Conjunto realizou
uma grande negociação nos últimos seis meses para refinar seu modelo, conforme
solicitado pelo PCB.
O Painel de Revisão Global elaborou um relatório reflexivo e provocativo. O refinamento e
o reforço do modelo do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS promove
um ajuste no UNAIDS para o século XXI, fundamentado nos princípios de transparência,
inovação, altos níveis de responsabilidade, um amplo conjunto de partes interessadas e
respostas rápidas a uma epidemia em evolução.
O UNAIDS dá boas vindas às recomendações específicas e executáveis do Painel de
Revisão Global sobre financiamento e responsabilização, trabalho conjunto e governança.
O Painel de Revisão Global trabalhou de forma completamente moderna. Demorou menos
de cinco meses para apresentar recomendações fortes o suficiente para promover o
Programa Conjunto e para redefini-lo dentro de um quadro em se seja capaz de alcançar os
ODS. As recomendações validam os elementos fundamentais desta parceria única entre
agências das Nações Unidas. Elas reforçam seu papel crítico dentro da arquitetura global
da saúde e sua abordagem única multissetorial e de parcerias, além de redefinirem as
formas de trabalharmos em conjunto para produzir resultados eficiente e eficazmente.
Sinto-me encorajado ao ver as recomendações colocarem tanta ênfase em revigorar o
trabalho conjunto e a ação colaborativa em nível nacional. O novo modelo se concentrará
em uma presença sob medida nos países, investimentos mais inteligentes a nível nacional,
maior destaque e atenção aos fatores que impulsionam e incentivam o trabalho conjunto e
a priorização de países chamados de Fast-Track (engajados na Aceleração da Resposta à
AIDS). O relatório também foca a atenção na responsabilidade e nos mecanismos que
utilizamos para informar os resultados de nosso trabalho às pessoas.
Finalmente, as discussões do Painel de Revisão Global mostram que o Programa Conjunto
é muito mais do que simplesmente um orçamento conjunto. É uma visão conjunta.
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O painel concluiu que a abordagem de parceria multissetorial e inclusiva do Programa
Conjunto é mais relevante do que nunca. O que trazemos para discussão nessa mesa não
é como dividir problemas entre nós, mas como podemos ser um instrumento para
implementar os ODS e melhorar nossa forma de produzir resultados de forma conjunta.
No relatório deste ano sobre AIDS para a Assembléia Geral das Nações Unidas, o
Secretário-Geral confirmou que o Programa Conjunto continua a ser um "indicador" tanto
para o desenvolvimento sustentável quanto para a reforma das Nações Unidas.
Nas consultas feitas a várias partes interessadas, recebemos um forte apoio para um
modelo de Programa Conjunto fortalecido e refinado, que enfatize a priorização e a
diferenciação, dado o difícil ambiente de financiamento. Depois de apresentar o relatório
do Painel de Revisão Global aos chefes das agências, o Comitê de Organizações
Copatrocinadoras concordou que deveríamos usar essas recomendações para elaborar
um plano de ação e enquadrar melhor o Marco Unificado de Orçamento, Resultados e
Responsabilidade.

Plano de ação e orçamento para mudança
O plano de ação, desenvolvido com o envolvimento dos copatrocinadores, é um passo
urgente para estabilizar imediatamente o Programa Conjunto neste ambiente de recursos
limitados. Visa reforçar a coerência e a eficácia do apoio do Programa Conjunto aos países
e orientará o aperfeiçoamento do UNAIDS nos próximos meses. Fundamentalmente,
baseia-se na Estratégia do UNAIDS 2016-2021, que define a agenda global da AIDS.
O plano de ação dá ênfase à flexibilidade, diferenciação, priorização e inclusão. Ele é
orientado por três objetivos principais:


Implantar recursos humanos e financeiros onde eles são mais necessários.



Revigorar o trabalho conjunto e a ação colaborativa em nível nacional.



Reforçar a responsabilidade e os resultados com foco nas pessoas.

Como parte do plano de ação, o Programa Conjunto está introduzindo um processo
diferenciado e dinâmico para a alocação de recursos a fim de garantir que eles sejam
direcionados para onde são mais necessários—por exemplo, nos países da Aceleração da
Resposta (Fast-Track) e para as populações de maior necessidade em outros países.
Como não há soluções únicas para a resposta à AIDS, o plano de ação enfatiza
abordagens individuais customizadas para cada contexto de país e lideradas por equipes
diversas. Essa adaptação é crucial para a nossa capacidade de inovar e resolver
problemas rapidamente, à medida que surgem no campo, já que o contexto e a epidemia
de cada país são únicos.
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Mas deixe-me ser claro. O plano de ação é apenas um marco na jornada de
aprimoramento do Programa Conjunto.

Com o Painel de Revisão Global, o plano de ação e os esforços subsequentes para
implementá-lo, o UNAIDS certamente permanecerá na vanguarda da formulação de
políticas e da inovação. É nossa responsabilidade coletiva cumprir a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, e este plano de ação projeta o caminho para chegarmos até
lá.

Exercício de reposicionamento do Secretariado
Desde 2016, o Secretariado do UNAIDS implementou um exercício de reposicionamento,
com três objetivos:
Reestruturar o Secretariado para um novo ambiente político e financeiro.
Continuar a apoiar o Programa Conjunto e a resposta da AIDS com o máximo de valor
agregado.
 Garantir um processo transparente que inclua uma série de consultas interorganizacionais com os funcionários.



Os resultados do exercício de reposicionamento até os dias de hoje incluem uma
redução no número de funcionários do Secretariado em 13% desde o início de 2016.
Cento e vinte funcionários foram reatribuídos a novos cargos e têm assumido suas novas
funções desde o início de 2017. A relação campo/sede permaneceu em 70/30.
Ao longo do exercício de reposicionamento, focamos em gênero através da integração
da experiência em gênero nas descrições de cargos e aumento do número de mulheres
em cargos de liderança. Atualmente, 48% dos diretores nacionais do UNAIDS são do
sexo feminino, em comparação a 27% em 2013.
Nós congelamos posições D2 e não substituímos aposentados. Oferecemos pacotes de
demissão voluntária para as pessoas que desejam sair. Além disso, o Secretariado está se
concentrando nos jovens, preservando os cargos P2 e P3 dentro da organização, e
estamos protegendo funcionários de Serviços Gerais contra maiores incertezas.
Isso nos permitiu realizar reformas mais humanas, mas também levar em consideração a
centralidade da implementação da estratégia. Não perderemos a nossa capacidade de
ser relevantes e capazes de avançar em questões que são fundamentais para nós: direitos
humanos, apoio à sociedade civil e garantia da continuidade do trabalho com parceiros,
como o Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária e Plano de Emergência
do Presidente dos EUA para Alívio da AIDS (PEPFAR), para reforçar a interface com os
países. Continuaremos a alavancar a capacidade dos copatrocinadores e outros parceiros
de trazerem mudanças políticas, apoiarem comunidades e acelerarem o ritmo de ação
onde é necessário.
Convido o PCB a considerar também a igualdade de gênero do próprio PCB,
incentivando a representação igualitária de mulheres e homens nas delegações. O PCB
sempre foi um defensor da inclusão, da #ZeroDiscriminação para que ninguém seja
deixado para traz.
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Além do 90-90-90
Neste momento transformador, devemos aprimorar nossas parcerias com doadores,
outras entidades globais de saúde, países, comunidades, organizações não
governamentais e o setor privado.
Os resultados da avaliação independente da parceria Fundo Global-UNAIDS estão
demonstrando a força transformadora de nossa parceria e trabalho conjunto a nível
nacional. Gostaria de agradecer ao Departamento de Desenvolvimento Internacional do
Reino Unido por fazer parte do comitê de direção.
A Revisão da Ajuda Multilateral, a Revisão da Rede de Avaliação de Desempenho das
Organizações Multilaterais e a Revisão Australiana destacaram o que estamos fazendo
bem e sugeriram áreas para melhoria.
O Fundo Global e o PEPFAR continuam a ser instrumentos críticos para acabar com a
AIDS. O PEPFAR continua fazendo grandes contribuições e demonstra claramente que
podemos acabar com a epidemia. Os estudos do PEPFAR vindos do Malawi, da Zâmbia e
do Zimbábue são encorajadores, mostrando-nos o caminho a seguir.
Em verdadeira parceria com a sociedade civil, movendo as comunidades para o centro da
nossa resposta, podemos acelerar o ritmo de ação. Podemos mudar a dinâmica da
resposta. Mas é essencial que os fortes investimentos dos Estados Unidos continuem.
No geral, estamos no caminho certo. Estamos na Via Rápida (Fast-Track) e isto está
funcionando. Não devemos deixar que as mudanças acontecendo ao nosso redor
desviem nossa trajetória ou nos causem atraso. Devemos trabalhar juntos para
demonstrar que nossos investimentos fazem a diferença para as pessoas.
E estamos fazendo grandes progressos, graças ao PCB. Alguns anos atrás, ninguém teria
dito que poderíamos colocar 18,2 milhões de pessoas em tratamento; que veríamos uma
redução de 60% nas novas infecções por HIV entre as crianças nos 21 países prioritários
do Plano Global. E hoje estamos falando sobre o Começar Livre, Ficar Livre, Livre da AIDS
(Start Free, Stay Free, AIDS Free). E esses são objetivos que não poderíamos ter
imaginado apenas alguns anos atrás.
A maioria dos investimentos em AIDS—57%—já vem de fontes domésticas. Essa é uma
conquista incrível em pouco tempo. Mas estamos em um momento decisivo. Precisamos
de um investimento internacional sustentável para manter esses ganhos.
À medida que mais países adotam as metas 90-90-90, estamos mostrando que podemos
suprimir cargas virais. Há pouco tempo eu estava em Uganda, onde convencemos o
presidente, Yoweri Museveni, a retomar o seu papel de liderança ao lançar a primeira
iniciativa presidencial de Aceleração da Resposta (Fast-Track).
Ao seguir as recomendações da ciência e da OMS, podemos controlar esta epidemia e
reduzir as novas infecções. Com Salim Abdool Karim, estamos convocando uma consulta
especializada sobre a definição do "controle epidêmico".
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Mas, como eu sempre devo apontar, não vamos sair dessa epidemia apenas com foco
no tratamento. A prevenção combinada é um componente essencial para fechar as
lacunas. É por isso que a Coalizão Global sobre Prevenção do HIV está se unindo ao
UNAIDS para uma reunião-chave em outubro em Nairobi, no Quênia. Precisamos de
um movimento em torno do "direito à prevenção".
A jornada da AIDS tem se caracterizado pela parceria, inovação e ativismo. Nossas
alianças são o mecanismo para tirar a AIDS do isolamento, unindo diferentes atores e
setores para criar respostas mais fortes. Criamos uma nova parceria com a Gavi, a
Vaccine Alliance (Aliança para Vacinação), na resposta ao vírus do papiloma humano
(HPV). Também tive a honra de viajar para a Namíbia recentemente com o presidente
George W. Bush e a parceria global Pink Ribbon Red Ribbon. Unir os serviços de HIV e
HPV significa salvar vidas.
Fico feliz que o Presidente do Conselho do UNITAID vá falar ao PCB. Nossa aliança
ajuda a obter diagnósticos e commodities para as pessoas que precisam delas o mais
rápido possível e a prosseguir em nosso esforço coletivo para obter as estruturas de
preços justos.
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Na próxima semana, vou viajar para a União Africana para a reunião dos Chefes de Estado
da AIDS Watch Africa. Discutiremos o plano de recuperação para a África Ocidental e
Central. Estamos vendo uma transformação rápida na África Oriental e Austral, mas na
África Ocidental e Central, três a cada quatro pessoas que vivem com HIV não têm acesso
ao tratamento; 1,4 milhão de pessoas foram diagnosticadas, mas não estão acessando o
tratamento que salva vidas. Devemos reduzir esta lacuna.

Também discutiremos como avançar a iniciativa de 2 milhões de trabalhadores de saúde
comunitários para a África, para reforçar as metas 90-90-90 e reforçar os esforços para a
cobertura de saúde universal. Isso ajudará a trazer resiliência e empregos, bem como
fortalecer as interfaces da comunidade em relação à saúde.

Finalmente, nunca vamos desistir de uma vacina e uma cura para o HIV. No evento da
Fundação para a Pesquisa da AIDS (amfAR) em Washington, EUA, no início deste mês,
falamos sobre a democratização da inovação para alcançar todas as pessoas. Meu amigo
Tony Fauci nos lembrou que, para o fim da AIDS, devemos seguir a ciência.

Conclusão
Como Martin Luther King Jr. nos lembrou, devemos "ficar vigilantes" e quebrar o que eu
chamo de "conspiração do comodismo".
Devemos nos indignar com o fato de que hoje ainda existem 18 milhões de pessoas à
espera de tratamento. Estamos falhando com mulheres jovens: há seis mil novas infecções
por HIV todas as semanas entre mulheres jovens na África subsaariana. Os homens não
acessam testagem e serviços. Populações-chave ainda são marginalizadas e empurradas
para as sombras.
Agora, vamos pensar por um momento nos pontos fortes de nosso movimento—os que
sempre nos impulsionaram na resposta à AIDS.
Eles são, e sempre foram, um pensamento audacioso, coragem e compromisso. Isso nos
ajudou a produzir nossa visão dos três zeros e do fim da epidemia de AIDS até 2030.
Vamos usar esses pontos fortes para enfrentar o "desafio da mudança" juntos. Para
enfrentar obstáculos com inovação e transformação. Para acelerar nossos esforços a fim de
alcançar todos os necessitados. Para não deixar ninguém para trás, em qualquer lugar.
Para reforçar a centralidade do engajamento comunitário. Para alcançar nosso
compromisso compartilhado e objetivo de acabar com a epidemia de AIDS até 2030.
Obrigado.
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