
 

 

 

El dia 1 de desembre es commemora internacionalment el Dia Mundial del VIH/Sida, 

amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer al món la situació global de la pandèmia 

d’aquesta malaltia, causada per l’extensió de la infecció i per tal de lluitar contra tot 

tipus de discriminació vers les persones que hi conviuen. 

Aquest any 2011 es commemoren els 30 anys del primer diagnòstic del VIH. Les 

entitats i associacions del col·lectiu LGTB proposen celebrar el 2011 en positiu: + 

salut, + solidaritat. ReiVIHndica’t. 

Més salut perquè demanem més inversió en prevenció, però també en investigació per 

a continuar treballant per una vacuna que impedeixi la infecció per VIH. 

Més solidaritat perquè les persones que conviuen amb el VIH han de ser respectades i 

perquè això sigui així, cal informar i formar per arribar a superar els perjudicis que ens 

mouen irracionalment cap a l’exclusió d’aquest col·lectiu. 

CCOO de Catalunya ens sumem a aquestes reivindicacions, perquè som un 

sindicat sociopolític, i com a tal, treballem per garantir la igualtat de tracte i 

oportunitats, tant en l’accés, com en el manteniment en els llocs de treball. 

Treballar per trencar l’estigma que suposa conviure amb VIH és un repte que des 

de CCOO de Catalunya abordem mitjançant la identificació de situacions de 

discriminació i exclusió, vetllant perquè no es produeixin aquestes situacions en els 

centres de treball. 

Per poder realitzar una tasca d’assessorament i orientació adient considerem que és 

imprescindible la sensibilització i la conscienciació, mitjançant la formació i la 

informació de les i els representants sindicals, així com de les treballadores i els 

treballadors de tots el centres de treball. 

Per sort, i després de 30 anys de conviure amb el VIH i la Sida, avui podem parlar 

d’aquesta malaltia com qualsevol altra malaltia crònica i per tant el tracte des de la 

vessant laboral ha de ser igual que la resta de malalties cròniques.  

Una eina que hem d’ utilitzar és la Recomanació 200/2010 de l’OIT, vers el VIH, la 

Sida i el món del treball, mitjançant la seva difusió i vetllant perquè la seva aplicació 

sigui efectiva. 

1 de desembre: Dia Mundial de la lluita contra el VIH/SIDA 

 


