reducerea ofertei de forţă de muncă
pierderea lucrătorilor calificaţi şi cu experienţă
stigmatizarea şi discriminarea lucrătorilor cu
HIV
reducerea productivităţii şi creşterea cheltuielilor forţei de muncă
pierderea veniturilor familiei şi îngreunarea
poverilor care apasă mai ales pe umerii
femeilor
ameninţarea la adresa securităţii alimentare
impact negativ asupra creşterii economice scăderea bazei de impozitare, scăderea cererii
şi descurajarea investiţiilor
întreruperea educaţiei şi transmiterea informală
a deprinderilor
Epidemia exacerbează sărăcia, sistemele de
protecţie socială, inegalităţile de gen şi munca
copilului.

HIV/SIDA + MUNCA

HIV/SIDA + MUNCA

Ce poţi

Întreprinderea

unor acţiuni

întreprinde tu

la locul de muncă

la locul tău de muncă
O politică şi un program la locul de muncă, elaborate de
către angajaţi şi angajatori împreună:
Protejează drepturile
Susţine eforturile de prevenire
Asigură îngrijiri, susţinere şi tratament
Află mai multe despre elaborarea şi implementarea
politicilor şi programelor la locul de muncă, şi contactează:

Programul OIM
Privind HIV/SIDA
si lumea muncii
Biroul International
al Muncii
4 route des Morillons,
1211 Geneva 22
Elvetia
Tel. +41 22 799 6486
Email: iloaids@ilo.org
Web:www.ilo.org/aids

Decembrie 2004, OIM Geneva

Printre efectele HIV/SIDA asupra
lumii muncii se numără:

persoane care trăiesc
“Două cudinHIVtreimerg
la serviciu

– de aceea, locul de muncă este un loc
potrivit pentru abordarea
problemelor legate de HIV/SIDA.

”

Juan Somavia Director General OIM

OIMSIDA

www.ilo.org/aids

OIMSIDA
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Rolul OIM

Programul privind HIV/SIDA

Cadru pentru activităţi

OIM intensifică răspunsul global împotriva HIV/SIDA prin:

Obiective

Codul de Practică OIM privind HIV/SIDA şi lumea
muncii* asigură un cadru pentru activităţi
împotriva HIV/SIDA conţine principiile fundamentale
pentru dezvoltarea unor politici şi a unor îndrumări
practice de planificare a unor acţiuni la nivel de
întreprindere, comunitate şi la nivel naţional,
în următoarele domenii principale:

Mobilizarea constituenţilor săi tripartiţi – guvernele, angajatorii
şi lucrătorii

•
•

Accesul direct la locul de muncă
Elaborarea unor norme internaţionale în vederea protecţiei
drepturilor lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor lor de muncă
Disponibilitatea unei reţele proprii
de birouri regionale şi experienţă în
domeniul cooperării tehnice

•

Conştientizarea impactului economic şi social al maladiei
SIDA asupra lumii muncii
Susţinerea constituenţilor săi tripartiţi în eforturile
naţionale de prevenire a răspândirii infecţiei şi reducerea
impactului HIV/SIDA
Împiedică stigma şi discriminarea cauzată de statutul HIV

Activităţi
Cercetări şi analize privind

•
•

consecinţele socio-economice ale HIV/SIDA, în special
impactul asupra muncii şi angajării
colectarea de informaţie şi prognoze
cadrului legal şi de politici

•
•
•

Servicii de consultanţă privind
OIM este o agenţie specializată a ONU care se adresează lumii
muncii. Mandatul OIM este de a promova munca decentă şi
productivitatea muncii, avînd ca bază principiul dreptăţii şi
egalităţii sociale.
Din moment ce a fost recunoscut impactul social, economic al
epidemiei şi asupra lumii muncii, OIM a elaborat Programul
privind HIV/SIDA şi Lumea muncii în noiembrie 2000.

•
•
•

integrarea aspectelor ce ţin de lumea muncii în Planuri
Naţionale de Prevenire şi Control SIDA
revizuirea legislaţiei muncii pentru a lua măsuri împotriva
HIV/SIDA
elaborarea politicilor la locul de muncă privind HIV/SIDA
la nivel naţional, sectorial şi de întreprindere

Programe de educare şi formare pentru
susţinerea implementării Codului de Practică

•

îmbunătăţirea capacităţilor guvernelor şi partenerilor
sociali pentru a formula răspunsuri în problema
HIV/SIDA la locul de muncă

Informare şi advocacy

Cel puţin 38 milioane de persoane în
lume sunt HIV pozitive. Majoritatea
au vîrsta cuprinsă între 15 şi 49 ani –
vîrsta de muncă productivă. Costurile
sunt mari – nu doar pentru lucrători şi
familiile acestora, dar şi pentru întreprinderi şi economiile naţionale.

•
•
•

exemple de bune practici la locul de muncă
exemple de legi şi politici naţionale
rezultate de cercetări şi informaţie

Informaţia este disponibilă prin intermediul unui buletin
regulat, unui pagini web şi unui şir de publicaţii.
Cooperarea tehnică
În toate regiunile există proiecte pentru implementarea unor activităţi la
locul de muncă în parteneriat cu partenerii sociali, finanţarea venind din
partea unui număr mai mare de ţări cum ar fi Franţa, Germania, Italia,
Suedia şi SUA. Alţi parteneri cheie sunt de asemenea: Fondul Global de
Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Reţeaua ONU Global
Compact, OMS/UNAIDS şi alianţele internaţionale de afaceri împotriva
HIV/SIDA. Pentru mai multe detalii vedeţi – Cooperarea tehnică: metode
de implementare a Codului de Practică OIM privind HIV/SIDA la locul de
muncă.

prevenirea prin educaţie, programele de
conştientizare a dimensiunii de gen şi sprijinul practic
pentru schimbarea comportamentelor;
protecţia drepturilor lucrătorilor, inclusiv protecţia locului
de muncă, egalitatea de gen, dreptul la prestaţii sociale şi
nediscriminare;
îngrijirea şi sprijinul, inclusiv consilierea şi testarea
voluntară şi confidenţială, precum şi asigurarea tratamentului în situaţiile în care sistemele de sănătate locale nu pot
să-l asigure.
Principiile fundamentale sunt:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nediscriminarea
Egalitatea între bărbaţi şi femei
Mediul de lucru sănătos
Dialogul social pentru dezvoltarea cooperării şi încrederii
Neimpunerea testării HIV obligatorii la angajare sau la
locul de muncă
Confidenţialitatea
Continuarea relaţiei de muncă atât timp cât angajatul
poate lucra
Asigurarea locului de muncă cu acţiuni de prevenire,
îngrijire şi suport
Codul de Practică este completat
de către un manual de formare
şi educare, comprehesiv. Este un
document pentru informare
şi referinţe, de asemenea un instrument
pentru formare, un cadru pentru
dialogul social şi un ghid pentru acţiune.

* Elaborat prin intermediul unor consultări tripartite, Codul de Practică OIM privind
HIV/SIDA şi lumea muncii a fost susţinut de către sistemul ONU, şi anume de
către Sesiunea Specială a Asambleiei Generale privind HIV/SIDA, New York,
iunie 2001.- A fost tradus în mai mult de peste 40 de limbi străine pînă la
moment, este utilizat ca bază pentru formularea unor politici şi legi naţionale în
peste 50 de ţări.

