
1 de desembre, dia mundial contra la SIDA 

Comissions Obreres et protegeix dins i fora de l'empresa! 
 

 
L’1 de desembre, Dia mundial contra la Sida, va ser impulsat per sensibilitzar i implicar tots 
els sectors de la societat en la lluita contra la infecció del VIH i la Sida. Gairebé 30 anys 
lluitant, han servit per assolir grans avenços en els nous medicaments contra la infecció pel 
VIH/Sida que han implicat un augment de la qualitat i de l'esperança de vida. Malgrat tot, el 
factor econòmic segueix estant per damunt de la salut i són milions les persones que no 
tenen accés als tractaments, i en un moment de crisi econòmica, aquest fet és encara més 
preocupant. 
 
La prevenció té que seguir sent un element central de  la  lluita contra  la Sida. En un món 
globalitzat, mantenir i ampliar l’estratègia mundial, conjunta, és imprescindible. Sense 
aquesta, és impossible frenar l’epidèmia mundial si ho hi ha una reducció quantitativa de les 
noves infeccions. 
 
A Catalunya, la percepció de no risc, ha comportat un relaxament en l'adopció de les 
mesures preventives individuals contra el VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS). 
Des de 1981, s’han registrat 16.430 casos, i actualment, les vies de transmissió més 
habituals són: un 45,4% relacions heterosexuals(de les que el 73,7% són dones); un 27,6% 
relacions homosexuals o bisexuals, i un 17,8% relacions heterosexuals i usuaris de droga 
per via parenteral. S'ha de continuar facilitant l'accés a l'educació per a la salut sexual i als 
instruments de prevenció, respectant les diferents opcions sexuals, amb la finalitat que les 
persones adoptin mesures de protecció. 
 
El VIH/SIDA és una de les pandèmies més incidents del món i representa un problema de 
salut de primer ordre en moltes societats. Des del 1981, 60 milions de persones s’han vist 
afectades pel virus. D’aquests, 30 milions han mort. Segons dades d'ONUSIDA, hi ha més 
de 33 milions de persones que viuen amb VIH i cada dia es produeixen 12.000 noves 
infeccions. D'aquestes, el 95% es produeixen a Àfrica i Àsia. 
 
A l'Estat espanyol es calcula que el VIH afecta el 0'35%. Lluny de ser un exemple, en els 
darrers anys el creixement de noves infeccions i les pràctiques de risc han augmentat, fet 
que fa indispensable enfortir-ne la prevenció. 
 
Reclamem, per tant, una major inversió en recerca i en prevenció per part de l’administració 
pertinent, així com seguir apostant per l’educació sexual i facilitar l’accés a preservatius. 
Demanem també que es facin les pressions pertinents a la indústria farmacèutica. La Salut 
no pot dependre dels interessos econòmics basats en el lucre, ha de ser un dret universal. 
 
Des de Comissions Obreres, entenem que tenim la obligació d'actuar com a corretges de 
transmissió per poder garantir que tothom pugui tenir informació clara sobre els mecanismes 
de transmissió del virus i les mesures preventives a les quals pot optar, així com seguir 
formant als nostres delegats i delegades per saber com fer front a situacions relacionades 
amb aquesta malaltia. 
 
No abaixis la guàrdia, contra el VIH/SIDA protegeix-te!  
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