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.ϩKPȲKЄγW
HIV/AIDS là một vấn đề sức khỏe và quyền lao động có ảnh hưởng sâu sắc trong
thế giới công việc, ảnh hưởng tới người lao động và gia đình họ, ảnh hưởng tới
người sử dụng lao động và nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là ở các khu vực vẫn đang
chịu tác động lớn của dịch HIV. Hơn 30 năm trước, khi ca nhiễm HIV đầu tiên
được biết đến, sự kỳ thị và phân biệt đối xử dựa trên HIV tại nơi làm việc vẫn là rào
cản chính, tước đi những quyền con người cơ bản của người lao động và làm suy
giảm hiệu quả của các chương trình phòng ngừa HIV.
Nhận thấy tác động tiêu cực của dịch HIV trong lĩnh vực việc làm, tháng 6
năm 2010, Tổ chức Lao động Quốc tế đã thông qua một tiêu chuẩn lao động quốc
tế nhằm mục đích ngăn ngừa HIV và giảm thiểu tác động của dịch HIV trong và
thông qua nơi làm việc, cùng với Nghị quyết thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn này
một cách hiệu quả. Khuyến nghị về HIV và AIDS, 2010 (Khuyến nghị số 200)
công nhận vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý lao động, bao gồm thanh tra
lao động, trong việc tối đa hóa những đóng góp của thế giới công việc với việc phòng
ngừa lan truyền HIV, làm giảm tác động của dịch và xóa bỏ sự kỳ thị và phân biệt đối
xử dựa trên tình trạng HIV.
Các cơ quan quản lý lao động, bao gồm thanh tra lao động, có vai trò quan
trọng trong các ứng phó quốc gia với HIV tại nơi làm việc. Trước tiên, các thanh
tra có vai trò đảm bảo sự tuân thủ luật pháp quốc gia về sức khỏe và an toàn nghề
nghiệp, nhằm đảm bảo nơi làm việc đủ an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao
động. Thứ hai, HIV/AIDS cũng là vấn đề quyền con người, có liên quan tới việc
các thanh tra viên được trao quyền để bảo vệ các quyền về lao động. Thứ ba, do có
vai trò tư vấn và phòng ngừa, các thanh tra lao động có thể hướng dẫn cho doanh
nghiệp và người lao động, giúp họ xây dựng và thực hiện các hoạt động can thiệp tại
nơi làm việc một cách hiệu quả. Do làm việc với cả người sử dụng lao động và người
lao động, thanh tra lao động có thể thúc đẩy và giúp cho việc xây dựng, thực hiện,
và giám sát các chương trình và chính sách ở nơi làm việc về HIV/AIDS, về an toàn
và sức khỏe nghề nghiệp, giúp ngăn ngừa các ca nhiễm mới, xóa bỏ sự kỳ thị và phân
biệt đối xử liên quan tới HIV, và hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ về HIV.
KZ
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Cuốn sổ tay này được xây dựng với mục đích bổ sung thông tin cho cuốn
sách mỏng Thực hành tốt trong Thanh tra lao động về HIV/AIDS do ILO/AIDS
và LAB/ADMIN phối hợp xây dựng, ILO Geneva ban hành năm 2012. Tài liệu
này nhằm giúp các thanh tra lao động xác định và giải quyết các vấn đề liên quan
tới HIV/AIDS, bệnh lao trong công việc của mình. Cuốn sách này có thể được sử
dụng như một tài liệu đào tạo, kèm theo một đĩa CD các tài liệu học tập và bài tập
có thể sử dụng trong các hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực của các thanh
tra viên trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới HIV tại nơi làm việc. Cuốn sổ
tay này được biên soạn bởi Anna Torrient và Ingrid Sipi-Johnson (ILOAIDS), phối
hợp chặt chẽ với Joaquim Pintado Nunes và María-Luz Vega Ruiz của Ban Quản
lý lao động, Thanh tra lao động và An toàn, Sức khỏe Nghề nghiệp (LABDMIN/
OSH). Bản thảo tài liệu cũng đã nhận được những đóng góp quí báu của Alexander
Tadion (ILOAIDS).
Alice Ouédraogo
Trưởng bộ phận,
ILOAIDS
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Nancy Leppink
Giám đốc,
LABADMIN/OSH
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AIDS
ART
HIV
ILO
MDGs
MSM
AT&SKNN
PLHIV
PMTCT
TB
UNAIDS
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WHO

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
Điều trị kháng vi-rút
Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người
Tổ chức Lao động Quốc tế
Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
Nam quan hệ tình dục với nam
An toàn, sức khỏe nghề nghiệp
Người sống chung với HIV
Dự phòng lây truyền mẹ sang con
Bệnh lao
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện
Tổ chức Y tế Thế giới
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“HIV” là vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người, một loại vi-rút gây phá hủy
hệ thống miễn dịch của cơ thể con người. Hoàn toàn có thể phòng ngừa nhiễm
HIV bằng cách áp dụng biện pháp phù hợp.
“AIDS” là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, xảy ra ở giai đoạn sau của
quá trình nhiễm HIV, với dấu hiệu đặc trưng là các bệnh nhiễm trùng cơ hội hay các
bệnh ung thư liên quan tới HIV, hoặc cả hai.
“Người sống chung với HIV” là những người nhiễm HIV.
“Người bị ảnh hưởng” là những người mà cuộc sống của họ bị thay đổi bởi
HIV hay AIDS do tác động của dịch trên diện rộng.
“Kỳ thị” là những đánh giá về mặt xã hội mà khi gắn với một người thường
khiến người đó bị cách ly khỏi đời sống xã hội, hoặc tạo ra những rào cản khiến
người có HIV hay bị ảnh hưởng bởi HIV không thể có được cuộc sống xã hội một
cách đầy đủ. Kỳ thị có thể thể hiện hoặc không thể hiện ra thành hành động, nhưng
thái độ kỳ thị đối với người sống chung với HIV có thể tạo ra sự cô lập hoặc cách ly
họ ở nơi làm việc cũng như trong xã hội.
“Phân biệt đối xử”, trong cuốn Sổ tay này, là bất kỳ sự phân biệt, sự loại trừ,
sự thiên vị nào có tác động làm mất đi hay làm giảm sự bình đẳng trong cơ hội hay
trong đối xử trong lĩnh vực việc làm hoặc nghề nghiệp, như được đề cập trong Công
ước và Khuyến nghị về Phân biệt đối xử (trong Việc làm và Nghề nghiệp), 1958
(Công ước 111)
“Bố trí hợp lý” là thực hiện những thay đổi hay điều chỉnh trong một công
việc, hay địa điểm làm việc mà cho phép một người sống chung với HIV hay AIDS
có thể tiếp cận, tham gia, hoặc thăng tiến trong công việc.
“Dễ tổn thương” là những vấn đề như cơ hội không công bằng, bị cách ly xã
hội, thất nghiệp, hay việc làm không ổn định, được tạo nên bởi các yếu tố kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội, và làm cho một người dễ bị nhiễm HIV và nhanh tiến tới
giai đoạn AIDS.
ZKKK
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6ϡPISWCPXύEWϝP5ϡVC[
Tính tới cuối năm 2013, ước tính có khoảng 35 triệu người trên thế giới sống chung
với HIV. 1Hơn 90 phần trăm trong số này nằm trong độ tuổi từ 15 tới 49, có nghĩa
là phần lớn những người đang sống chung với HIV hoặc là đang làm việc hoặc là
có liên hệ với thế giới công việc.2 Tuy nhiên, kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan tới
HIV vẫn còn phổ biến và là rào cản cho việc tiếp cận việc làm. Cứ chín người sống
chung với HIV thì một người bị từ chối việc làm do tình trạng HIV của họ.3
Nơi làm việc, dù chính thức hay phi chính thức, là những nơi mà có thể tiếp
cận nhiều người – đặc biệt là nam và nữ thanh niên có nguy cơ lây nhiễm HIV
cao – đi kèm các thông tin và chương trình giáo dục về phòng ngừa HIV. Nơi làm
việc cũng là cánh cửa mà qua đó có thể đưa thông tin hiệu quả về các dịch vụ hỗ trợ,
chăm sóc và điều trị về HIV tới người lao động, gia đình họ và cộng đồng tại địa
phương.
HIV/AIDS là vấn đề phức tạp, đưa tới nhiều thách thức mới cho ngành thanh
tra lao động. Cuốn Sổ tay này là một công cụ tập huấn mà cơ quan thanh tra có thể
sử dụng nhằm cung cấp cho cán bộ thanh tra những kiến thức, kỹ năng cần thiết để
giải quyết các vấn đề về HIV/AIDS một cách toàn diện, khách quan và hiệu quả.
Cuốn Sổ tay cũng cung cấp thông tin về các chính sách và thực hành không
phân biệt đối xử mà cơ quan thanh tra lao động có thể xây dựng và áp dụng trong
ngành của mình. Tài liệu này cũng hỗ trợ các cơ quan thanh tra lao động trong việc
xây dựng những chính sách, qui định nội bộ của ngành về HIV/AIDS, yêu cầu các
thanh tra viên phối hợp và trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan. Ví dụ, tại
những quốc gia mà các cơ quan thanh tra lao động tách biệt nhau dựa trên chức
năng nhiệm vụ thì có thể thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan này. Việc phối
hợp giữa những cơ quan thanh tra tập trung vào an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
(AT&SKNN) và những cơ quan tập trung vào quyền lao động có thể giúp tăng
cường tuân thủ qui định của luật pháp liên quan và hỗ trợ vai trò tư vấn của các cơ
quan này.
UNAIDS, Báo cáo Khoảng cách (The Gap Report), tháng 7, 2014, trang 17.
Xem báo cáo toàn cầu của UNAIDS về AIDS (Global Report: UNAIDS report on the
global AIDS epidemic) (Geneva, 2010).
3
UNAIDS, The Gap Report, trang 125.
1
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/ϱEVKȪWXȠ%αWVTȷE
Cuốn Sổ tay và đĩa CD kèm theo có thể sử dụng cho các hoạt động huấn luyện và
làm tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách. Các tài liệu này cung
cấp những công cụ có tính thực hành cao nhằm giúp các thanh tra lao động lồng
ghép vấn đề HIV/AIDS và bệnh lao trong việc lập kế hoạch và các cuộc kiểm tra nơi
làm việc trong mọi ngành nghề, ở cả khu vực chính thức và phi chính thức.
Cuốn Sổ tay này có:
Q Thông tin cơ bản về HIV và AIDS, gồm có các số liệu thống kê, thông tin chính
xác, cập nhật trên toàn cầu về các đường lây truyền HIV, và làm thế nào để
phòng ngừa lây nhiễm HIV.
Q

Tổng quan về thanh tra lao động: vai trò, quyền hạn, và chức năng.

Q

Các hướng dẫn cho cơ quan thanh tra lao động trong việc xây dựng chính sách
nội bộ ngành nhằm tiếp cận về HIV/AIDS một cách toàn diện và theo hệ
thống, và xây dựng chiến lược để thúc đẩy việc lồng ghép hiệu quả HIV/AIDS
vào các hoạt động của thanh tra lao động.

Q

Các công cụ cụ thể như là chỉ số, bảng kiểm, bảng hỏi và hướng dẫn.

Chương 10 của cuốn Sổ tay là tài liệu và bài tập dành cho hoạt động huấn
luyện, từ những bài trình bày tổng quan về HIV/AIDS và thanh tra lao động tới
các tài liệu và hoạt động cho một hội thảo mẫu trong thời gian 2 ngày. Cuốn Sổ tay
được thiết kế để có thể sử dụng linh hoạt và các tài liệu huấn luyện có thể điều chỉnh
để phù hợp với những hoàn cảnh cụ thể ở một quốc gia, khu vực kinh tế hay ngành
kinh tế nào đó, để các tài liệu này có thể điều chỉnh theo nhu cầu huấn luyện và thời
gian tập huấn.
Đĩa CD có các bài trình bày và bài tập mẫu. Các bài tập được thiết kế để
chúng có thể in được và sử dụng làm tài liệu phát tay trong các hoạt động tập huấn.
Phần phụ lục trong đĩa CD có bản đầy đủ của Khuyến nghị về HIV và AIDS, 2010
(Khuyến nghị số 200), Công ước và Khuyến nghị về Thanh tra lao động, 1947 (số
81), và Công ước và Khuyến nghị về Thanh tra lao động (trong Nông nghiệp), 1959
(số 129). Đĩa CD còn có danh mục các Công ước và Khuyến nghị của ILO có liên
quan, hướng dẫn về việc thiết kế và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về
HIV và AIDS, thiết kế và thực hiện các chuyến thanh tra có lồng ghép HIV/AIDS
và mẫu bảng kiểm thanh tra lao động về HIV/AIDS.
Cuốn Sổ tay này có thể sử dụng cùng với các tài liệu khác ví dụ như sách mỏng
của ILO/AIDS-LAB/ADMIN Thực hành tốt về Thanh tra lao động và HIV và
AIDS, 2012, và “Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế về HIV/AIDS và thế giới công việc:
cẩm nang huấn luyện và đào tạo”, hay khóa huấn luyện theo module dành cho thanh
tra lao động do Trung tâm Đào tạo Turin ILO và LAB/ADMIN thiết kế.4
4
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Xem Tài liệu tham khảo thêm ở Phụ lục 2 trong đĩa CD đính kèm.
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ȀσEЄKϏOEϳCFϗEJ*+8
Kể từ khi ca HIV đầu tiên được phát hiện vào đầu những năm 1980, dịch HIV đã
gây ra những tổn thất lớn về người và kinh tế. Nhận thấy tác động phá hủy của dịch,
năm 2000, cộng đồng quốc tế đã đưa HIV, AIDS và bệnh Lao vào trong các Mục
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), một tập hợp gồm 8 mục tiêu, đặt ra khuôn
khổ cho các hoạt động có sự điều phối hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển
con người. Mục tiêu số 6 đề cập tới việc chặn lại và đẩy lùi sự lan truyền của HIV,
bệnh sốt rét và các bệnh khác, và tiếp cận phổ cập các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, điều
trị và dự phòng về HIV cho tất cả những người có nhu cầu.
Kể từ khi các MDGs được thông qua đã có nhiều bước tiến đáng kể trong việc
đạt mục tiêu tiếp cận phổ cập các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, điều trị và phòng ngừa
HIV. Theo báo cáo Gap Report của UNAIDS năm 2014, có nhiều bằng chứng cho
thấy số ca nhiễm HIV mới đã suy giảm ở nhiều quốc gia.5. Ví dụ, năm 2013, ước
tính có khoảng 2.1 triệu ca nhiễm mới, hay nói cách khác có hơn 5,700 ca nhiễm
mới mỗi ngày. Con số này cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm 38% so với năm 2001,
khi mà có 3.4 triệu ca nhiễm mới được báo cáo.6. Tuy nhiên, hoạt động dự phòng
HIV vẫn đặc biệt quan trọng bởi vì, mặc dù có sự suy giảm số ca nhiễm mới ở một số
quốc gia, nhưng ở nhiều quốc gia khác, số ca nhiễm mới lại gia tăng.7. Để tận dụng
lợi thế trong đối phó với dịch, cần phải đẩy mạnh và tập trung vào các biện pháp dự
phòng nhằm đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm của các nhóm người chịu tác động
nhiều nhất, dựa trên đặc điểm của dịch ở từng quốc gia và khu vực.
Mặc dù chưa có thuốc chữa cho HIV, các tiến bộ về y học và khoa học đã tạo
ra liệu pháp điều trị kháng vi-rút (ART) rất hiệu quả. Theo đó, dù HIV chưa chữa
được, nhưng nó không còn là bản án tử hình. Số người chết liên quan tới AIDS đã
giảm xuống còn 1.5 triệu người vào năm 2013, giảm 35% so với năm 2005.8

5
6
7
8

Báo cáo Khoảng cách của UNAIDS trang 8.
Như trên, trang 4.
Báo cáo toàn cầu của UNAIDS năm 2013 về dịch AIDS, tháng 11, năm 2013, trang 4.
Báo cáo Khoảng cách của UNAIDS, trang 9.
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Nhờ những thành tựu trong điều trị ART, số người sống chung với HIV đang
nhiều hơn bao giờ hết – 35 triệu người. Thời gian vừa qua, việc tiếp cận người cần
điều trị cũng có những tiến bộ đáng kể. Tính đến cuối năm 2012, có khoảng 9.7
triệu người ở những quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình được điều
trị.9Mặc dù con số này thể hiện những bước tiến về phía mục tiêu tất cả những
người cần điều trị được điều trị, theo tài liệu Hướng dẫn điều trị năm 2013 của
WHO, con số này mới chỉ chiếm 34% trong số 28.3 triệu người cần được điều trị
trong năm 2013. Bởi vậy, cần phải mở rộng tiếp cận điều trị và xét nghiệm HIV tự
nguyện trong khi tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực phòng ngừa, đặc biệt là cho thanh
niên (nhóm tuổi 15-24).10. Ở rất nhiều khu vực, việc đảm bảo những người đang
sống chung với HIV được tiếp cận điều trị kịp thời và duy trì điều trị trong suốt cuộc
đời họ vẫn còn là một thách thức.

ȀKύWEJϕPJϵPIRJȲЄϏRJȶJϯRXϧKVJȡEJVJϵE
Dịch HIV có thể thay đổi tùy theo vùng lãnh thổ và quốc gia. Để hiểu rõ đặc điểm
và bản chất của dịch ở một quốc gia hay vùng lãnh thổ cụ thể, cần phải nhìn vào cả
tỉ lệ hiện nhiễm HIV (phần trăm của số người sống chung với HIV trên toàn bộ dân
số) và số mắc phải (số ca nhiễm mới) trong cộng đồng, bao gồm cả tỉ lệ hiện nhiễm
và số ca nhiễm mới ở nhóm có nguy cơ cao, cũng như số người chết vì AIDS trong
một khoảng thời gian nhất định.
Dịch HIV được chia ra thành các hình thái như sau:
O
Dịch phổ biến (khi tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư là 1% hoặc cao
hơn);
O
Dịch tập trung (khi tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư nhỏ hơn 1%
nhưng trong các nhóm nguy cơ cao thì cao hơn 5%); và
O
Dịch cấp độ thấp (khi tỉ lệ nhiễm HIV không đáng kể ở bất kỳ nhóm dân cư
nào).
Dữ liệu về tình trạng dịch HIV của quốc gia thường có sẵn và có thể sử dụng
chúng để xây dựng các chương trình đối phó dựa trên bằng chứng, cả ứng phó ở
nơi làm việc. Trong các hoạt động lập kế hoạch về HIV/AIDS, cơ quan thanh tra
lao động nên cân nhắc các đặc điểm của dịch ở quốc gia mình và/hoặc ở các thành
phố lớn, bao gồm phương thức lây truyền chính của HIV, và nhận biết các nhóm có
nguy cơ cao. Cơ quan thanh tra cũng cần biết có lĩnh vực kinh tế nào có tỉ lệ nhiễm
HIV cao hay không; nếu có, có thể là do đặc điểm của lực lượng lao động, hay điều
kiện làm việc và điều kiện sống trong ngành nghề đó.

Báo cáo toàn cầu của UNAIDS năm 2013 về dịch AIDS, trang 6.
Báo cáo của UNAIDS Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Words AIDS Day Report),
2012, trang 17 và 39.
9
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Ví dụ, dưới đây là một số lĩnh vực kinh tế mà các quốc gia thường báo cáo có
tỉ lệ nhiễm HIV cao hơn tỉ lệ nhiễm trong cộng đồng dân cư :
O
Giao thông;
O

Xây dựng;

O

Khai thác mỏ và khai thác gỗ;

O

Khai thác cảng biển và thủy thủ;

O

Khu chế xuất;

O

Nông nghiệp (đặc biệt là lao động thời vụ);

O

Chăm sóc sức khỏe;

O

Khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng; và

O

Ngành công nghiệp giải trí.

Càng hiểu biết nhiều về đặc điểm và nguyên nhân của dịch HIV của quốc gia,
các thanh tra lao động càng có khả năng thiết kế và thực hiện các chương trình tiếp
cận dựa trên bằng chứng và có mục tiêu rõ ràng đối với HIV/AIDS trong công việc
của mình. Năm 2008, UNAIDS thực hiện một chiến dịch có tên “Know your epidemic, know your response” (Biết rõ về dịch, hiểu về đáp ứng với dịch). Chiến dịch
này ghi nhận rằng không chỉ có một mà có rất nhiều hình thái dịch bệnh, và không
có cách làm duy nhất nào có thể áp dụng được cho các quốc gia có tính đa dạng như
Nam Phi, Ai Cập, Nga, Thái Lan, hay Papua New Guinea.11
Thông tin chi tiết về tình hình dịch có trong các Báo cáo Tiến độ Quốc gia mà
các nước gửi hai năm một lần cho Ban thư ký UNAIDS. Khi thông qua Tuyên bố
Cam kết về HIV/AIDS năm 2011, các quốc gia thành viên của Liên Hợp quốc thực
hiện định kỳ báo cáo tiến độ cho Đại hội đồng của Liên Hợp quốc.12 Ban thư ký
của UNAIDS chịu trách nhiệm nhận báo cáo từ các quốc gia thành viên và chuẩn
bị báo cáo định kỳ để Đại hội đồng xem xét và thảo luận. Báo cáo Tiến độ Quốc gia
cung cấp các thông tin thống kê về các nội dung như tỉ lệ hiện nhiễm HIV và tỉ lệ
nhiễm mới, xác định nhóm dễ bị tổn thương và nguy cơ cao, và thường đề cập các
biện pháp – bao gồm biện pháp lập pháp và chính sách – mà quốc gia thực hiện để
đối phó với dịch. Thông tin về tình hình dịch của quốc gia thường có trên trang web
của Bộ sức khỏe và cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm về AIDS. Các thanh tra viên
nên tham khảo Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về HIV của quốc gia mình.

Wilson va D.T. Halperin, “Biết rõ về dịch, hiểu về đáp ứng với dịch: cách tiếp cận hữu ích
nếu làm đúng cách” (“Know your epidemic, know your response: a useful approach if we get it right”),
Tạp chí The Lancet, Quyển tập 372, Số 9637, trang 423-426, 9 tháng 8, 2008.
12
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tuyên bố Cam kết về HIV/AIDS (Declaration of Committment on HIV/AIDS), Nghị quyết S-26/2 (thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2001) A/RES/S-26/2.
11
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Cùng với việc tìm hiểu về dịch, các nguy cơ về HIV cụ thể tại quốc gia mình
và trong các lĩnh vực kinh tế mà mình phụ trách, các thanh tra viên cũng nên có
thông tin chính xác và cập nhật về HIV/AIDS (và các bệnh có liên quan, ví dụ như
bệnh lao). Điều này sẽ giúp cho các thanh tra viên lập kế hoạch hiệu quả hơn và giải
quyết các vấn đề về HIV trong bối cảnh nơi làm việc với sự khách quan và sự công
bằng mà họ cần có.

%ȡEЄϩPINȢ[VTW[ύP*+8
Nhiều người sợ hãi hoặc có hiểu biết sai về HIV và AIDS. Những hiểu biết không
đúng về cách thức lây truyền của HIV làm gia tăng sự sợ hãi, từ đó dẫn tới sự kỳ thị
và thái độ thù địch trong môi trường làm việc.13 Để giảm sự kỳ thị với HIV, cần hiểu
đúng các kiến thức liên quan tới sự lây truyền của HIV.
HIV lây truyền qua các dịch cơ thể - máu, tinh dịch, dịch âm đạo, và sữa mẹ.14
Việc lây truyền chỉ có thể xảy ra qua các con đường sau:
O
Quan hệ tình dục có giao hợp không được bảo vệ với một người có HIV15 ,
dù là quan hệ tình dục đồng giới hay khác giới (đây là con đường lây nhiễm
phổ biến nhất). Nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục sẽ tăng
lên nếu một trong hai người tại thời điểm quan hệ có các bệnh lây truyền qua
đường tình dục, đặc biệt là những bệnh có vết loét như giang mai hoặc mụn
rộp sinh dục;
O
Lây truyền từ mẹ sang con xảy ra trong quá trình mang thai, chuyển dạ và sinh
nở mà không tuân thủ phác đồ dự phòng lây nhiễm, hoặc trong quá trình nuôi
con bằng sữa mẹ;16 hoặc
O
Lây truyền qua đường máu và các sản phẩm về máu, ví dụ:
± Truyền máu có HIV hoặc cấy ghép mô hoặc bộ phận cơ thể có nhiễm
HIV;
± Dùng chung các vật dụng dùng để tiêm chích ma túy, ví dụ kim tiêm, mà
có vi-rút hoặc các dụng cụ xuyên qua da có HIV;

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bảo vệ quyền con người trong bối cảnh vi-rut gây
suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (The protection of human rights in the context of human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immune
deficiency syndrome (AIDS)), Báo cáo của Tổng thư ký, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (20 tháng 2
năm 2010) A/HRC/16/69, mục 5.
14
Mọi người không bị nhiễm AIDS, mà nhiễm HIV. Do vậy, trong tài liệu tham khảo, nên
viết “lan truyền HIV”, không viết “lan truyền AIDS”.
15
Quan hệ tình dục “không bảo vệ” ý nói quan hệ tình dục không có các rào chắn bảo vệ. Ví
dụ, bao cao su nam hoặc bao cao su nữ là những dụng cụ giúp bảo vệ khỏi lây nhiễm hiệu quả khi được
sử dụng đúng cách.
16
Cung cấp các phác đồ điều trị chuẩn có thể làm giảm lan truyền HIV từ mẹ sang con, nhưng
không có thể phòng ngừa tuyệt đối trong tất cả các trường hợp.
13
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± Các tai nạn nghề nghiệp, ví dụ như cán bộ y tế bị kim tiêm đâm khi chăm
sóc bệnh nhân có HIV. Những nhân viên khác trong lĩnh vực y tế, ví dụ
như người hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị tai nạn kim tiêm
đâm.
HIV là một loại vi-rút yếu, chỉ sống được trong một số điều kiện nhất định.
Nó có thể vào trong cơ thể qua các niêm mạc, như niêm mạc miệng, niêm mạc âm
đạo. HIV không thể xâm nhập qua da nếu như da lành lặn, nhưng nó có thể dễ dàng
xâm nhập qua các vết thương hở khi da bị rách. Do vậy, dự phòng lây nhiễm HIV
cần đảm bảo rằng phải có những rào chắn ngăn vi-rút xâm nhập cơ thể - ví dụ như
dùng bao cao su hoặc các dụng cụ bảo vệ khác như găng tay, khẩu trang khi phù hợp
– và đảm bảo kim tiêm và các dụng cụ xuyên da khác không nhiễm bẩn.
HIV không thể lây truyền qua các tiếp xúc qua da thông thường, như là
 Ôm hôn, ôm, bắt tay
 Muỗi hay côn trùng đốt
 Ho, hắt hơi, hay khạc nhổ
 Dùng chung nhà vệ sinh hay thiết bị rửa
 Sử dụng các dụng cụ hay ăn thức ăn và đồ uống mà do một người có HIV
đưa cho.
Để ngăn ngừa các phơi nhiễm HIV do tai nạn, cần phải tuân thủ các hướng dẫn dự
phòng chuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)
năm 1996. Tham khảo trang web của CDC tại http://www.cdc.gov để có thêm thông
tin chi tiết về việc dự phòng.

$KϋVVȬPJVTέPI*+8EϳCDέP
Theo ước tính của UNAIDS, trong số 35 triệu người sống chung với HIV (PLHIV)
trên thế giới có khoảng 19 triệu người (54%) không biết tình trạng nhiễm HIV của
mình.17 Một người có thể nhiễm HIV nhiều năm mà không có triệu chứng nào. Bởi
vậy, các chương trình phòng ngừa HIV cần khuyến khích mọi người đi xét nghiệm
và tư vấn HIV tự nguyện càng sớm càng tốt, để biết về tình trạng HIV của mình
và thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ bản thân và tránh làm lan truyền
vi-rút.18
Hầu hết các xét nghiệm HIV chỉ phát hiện được kháng thể của cơ thể với
HIV, không phát hiện được bản thân vi-rút. Cơ thể con người thường cần một
khoảng thời gian nhất định để tạo ra lượng kháng thể đủ cho các xét nghiệm HIV
nhận biết được. Khoảng thời gian đó của mỗi người không giống nhau (thông
thường từ hai tuần tới sáu tháng). Khoảng thời gian này được gọi là “giai đoạn cửa
sổ”. Trong thời gian này, người mang vi-rút có khả năng gây lây nhiễm cao, và họ
lại không biết mình có HIV.
17 Báo cáo Khoảng cách UNAIDS, sách đã dẫn, trang 5.
18 Ví dụ, sử dụng bao cao su nam hoặc bao cao su nữ.
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Để khuyến khích mọi người thực hiện xét nghiệm HIV tự nguyện, cần phải
giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan tới HIV. Rất nhiều người sẽ có lợi khi
làm xét nghiệm HIV tự nguyện nhưng đã không dám xét nghiệm do lo sợ bị phân
biệt đối xử hoặc bị gia đình, đồng nghiệp xa lánh.

ȀKύWVTϗNȠDKϓPRJȡRRJȱPIPIϷC
Điều trị kháng vi-rút (ART) góp phần ngăn ngừa lan truyền HIV: điều trị với
thuốc ARV làm giảm nồng độ (hay còn gọi là tải lượng vi-rút) HIV trong máu và
dịch cơ thể. Do tải lượng vi-rút là yếu tố nguy cơ lớn nhất trong các con đường mà
HIV lan truyền, việc tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị kháng vi-rút sẽ làm giảm tải
lượng vi-rút, đồng thời làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV từ người này sang người
khác.19

0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.

2.
3.
4.

Dịch HIV tác động như thế nào tới đất nước/khu vực của anh/chị?
a. Anh/chị có biết tỉ lệ nhiễm HIV ở quốc gia/khu vực của mình không?
b. Đâu là con đường lây truyền HIV chủ yếu ở quốc gia/khu vực của anh/chị?
c. Dịch thay đổi như thế nào ở quốc gia/khu vực của anh/chị?
Điều trị ART có sẵn có và rộng khắp ở quốc gia/khu vực của anh/chị không?
Chi phí điều trị có được hỗ trợ hay trợ cấp không?
Theo kinh nghiệm của anh/chị, mức độ nhận thức về HIV/AIDS trong giới sử
dụng lao động và người lao động như thế nào?
Theo anh/chị, điều gì là thách thức lớn nhất trong việc nâng cao nhận thức về
HIV/AIDS tại nơi làm việc? Khuyến nghị của anh/chị để vượt qua các thách
thức đó là gì?

WHO, Thống nhất hướng dẫn về chăm sóc HIV và sử dụng thuốc kháng vi-rút để điều trị
và phòng ngừa nhiễm HIV: khuyến nghị cho các phương pháp tiếp cận sức khỏe cộng đồng, tháng 6,
2013.
19
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Dịch HIV đang diễn ra ở mọi quốc gia và trong tất cả các ngành nghề kinh tế, bao
gồm cả khu vực việc làm chính thức và việc làm không chính thức. Dịch ảnh hưởng
tới tất cả các tầng lớp xã hội, trong đó, những người dễ bị tổn thương và có nguy cơ
cao bị tác động nặng nề nhất. Hơn nữa, ở những quốc gia có tỉ lệ nhiễm HIV và tỉ
lệ bệnh liên quan tới HIV cao (còn gọi là các quốc gia “nặng gánh dịch bệnh”), dịch
tạo áp lực lớn lên hệ thống dịch vụ và các cấu trúc cần có và quan trọng để phòng
ngừa và giảm tác động của bệnh, ví dụ, hệ thống y tế và dịch vụ quốc gia.20 Giữa HIV
và bệnh Lao có mối liên hệ chặt chẽ, dẫn tới dịch kép HIV/Lao ở nhiều quốc gia.

6έKUCQ*+8#+&5NȠXαPЄύVέKPKNȠOXKϓE
HIV/AIDS đã làm ảnh hưởng tới hàng triệu người lao động và gia đình họ, làm
nhiều người phải mất đi sự sống cũng như kế sinh nhai bền vững. Dịch cũng tạo sức
ép lên người sử dụng lao động, chủ yếu là làm giảm năng suất lao động, người lao
động vắng mặt tại nơi làm việc, mất kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, và tăng chi
phí lao động.21 Dịch HIV đã gây tác động nghiêm trọng tới thế giới công việc, đặc
biệt là ở các nước bị ảnh hưởng lớn bởi dịch. Nhưng đồng thời, nơi làm việc cũng là
một trong những nơi hiệu quả nhất trong can thiệp về HIV/AIDS vì có thể tiếp cận
được một phần lớn số người nhiễm HIV cũng như người bị ảnh hưởng bởi HIV và
đưa các dịch vụ liên quan tới HIV, bao gồm dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ.
Dịch HIV cũng đặt ra vấn đề về quyền con người. Sự sợ hãi và kỳ thị xung
quanh HIV và AIDS đã làm cho người sống chung với HIV bị kỳ thị nặng nề và
thường xuyên đối mặt với việc bị phân biệt đối xử.22
Nơi làm việc cũng là một trong những môi trường mà sự phân biệt đối xử dựa
trên HIV thường xuyên xảy ra. Người sống chung với HIV, và ngay cả người bị nghi
Như trên.
Tham khảo ILO, Quản lý lao động và thanh tra lao động (Labour administration and
labour inspection), Báo cáo số 5, Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế, phiên họp thứ
100 (Geneva 2011), trang 23.
22
UNAIDS, The Gap Report, tài liệu đã dẫn, trang 125.
20
21
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ngờ có HIV, khó tránh khỏi bị kỳ thị và bị phân biệt đối xử trong mọi hoạt động của
cuộc sống hàng ngày, bao gồm tiếp cận dịch vụ y tế, nhà ở, giáo dục, và việc làm.23
Kết quả của sự kỳ thị và phân biệt đối xử là người sống chung với HIV thường bị từ
chối cơ hội việc làm và trong một số công việc nhất định, người sống chung với HIV
bị loại trừ hoàn toàn.24 Nếu đang làm việc, họ có thể bị đồng nghiệp hoặc người sử
dụng lao động kỳ thị, xa lánh, quấy rối, hoặc có thể bị sa thải một cách bất công, mà
nguyên nhân duy nhất là do họ nhiễm HIV hoặc nghi nhiễm HIV.
Từ lâu ILO đã nhận thấy vai trò của thế giới việc làm trong việc ứng phó với
đại dịch, và việc cần phải bảo vệ quyền lao động của những người sống chung hoặc
bị ảnh hưởng bởi HIV.
6JGQ-JW[ϋPPIJϗEϳC+.1Xύ*+8XȠ#+&5 -JW[ϋPPIJϗUϝ XȠ$ϥ3WKVλE
6JϽEJȠPJEϳC+.1ЄϝKXϧK*+8#+&5XȠ6JϋIKϧKNCQЄϥPI  VJϋIKϧKNCQЄϥPI
EγPRJίKNȠOϥVRJγPEϳCϵPIRJȲXϧKFϗEJ*+8
%γPRJίKPJȬPPJιPXȠZϹNȺ*+8#+&5PJNȠOϥVXαPЄύEϳCPKNȠOXKϓEXȠEγP
RJίK NȠ OϥV RJγP VTQPI EȡE EJPI VTȬPJ ϵPI RJȲ EϳC SWϝE IKC MJW XϽE XȠ SWϝE
Vϋ XϧK UϽ VJCO IKC Єγ[ Єϳ EϳC EȡE Vϡ EJϵE EϳC PIϩK UϹ FϱPI NCQ ЄϥPI XȠ PIϩK
NCQЄϥPI
-JW[ϋPPIJϗUϝOϱE D
*+8NȠOϥVXαPЄύϫPKNȠOXKϓEXȠEγPRJίKЄϯEZϹNȺPJDαVM͠EȿPDϓPJPIJKȪO
VTϙPIPȠQMJȡEϫPKNȠOXKϓEȀKύWPȠ[NȠEγPVJKϋVMJȳPIPJϻPIXȬPȲίPJJϫPIЄϋP
NϽENϯPINCQЄϥPIOȠEȱPXȬPKNȠOXKϓEЄȲPIXCKVTȱPJαVЄϗPJVTQPIEWϥEЄαWVTCPJ
SWKOȳNϧPPJνOJέPEJȩUϽNȢ[NCPXȠVȡEЄϥPIEϳCFϗEJDϓPJ
$ϥ3WKVλE6JϽEJȠPJEϳC+.1OϱE

Nơi làm việc có thể góp phần phòng ngừa sự lây lan của HIV và làm giảm tác động
của dịch bệnh thông qua hai cách. Thứ nhất, các chính sách và chương trình hành
động về HIV/AIDS ở nơi làm việc có thể hỗ trợ các chương trình dự phòng, và bảo
vệ sinh kế của người lao động bằng cách bảo vệ quyền của người lao động. Thứ hai,
nơi làm việc có thể hỗ trợ người lao động, gia đình và người phụ thuộc vào họ tiếp
cận thông tin về HIV, các dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ. Thanh tra lao động
có thể cung cấp các hướng dẫn giúp người sử dụng lao động và người lao động xây
dựng, thực hiện và giám sát các chương trình ứng phó với tại nơi làm việc.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, Bảo vệ quyền con người trong bối cảnh vi-rút gây
suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS),tài liệu đã dẫn.
24
Báo cáo Khoảng cách của UNAIDS, tài liệu đã dẫn, trang 125.
23
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.ϟPIIJȩR*+8#+&5XȠQEȳPIXKϓEVJCPJVTCNCQЄϥPI
Có rất nhiều lý do tại sao thanh tra lao động nên đưa HIV/AIDS vào công việc
hàng ngày của mình, bao gồm những lý do sau:
O
Sự vào cuộc tích cực của thanh tra lao động trong khi làm việc với người sử
dụng lao động và người lao động có thể mang lại những đóng góp hiệu quả cho
các nỗ lực quốc gia về ứng phó với HIV. Với năng lực chuyên môn của mình,
cùng với kiểm tra việc tuân thủ qui định pháp luật quốc gia về HIV/AIDS nếu
có, thanh tra lao động có thể đưa ra những hướng dẫn có giá trị cho người sử
dụng lao động, người lao động và các tổ chức của họ để hỗ trợ họ xây dựng và
thực hiện các chương trình và chính sách quốc gia, ngành và nơi làm việc về
HIV/AIDS và Lao phù hợp với qui định quốc tế, bao gồm các tiêu chuẩn của
ILO, và phù hợp với khung chính sách và pháp luật của quốc gia.
O
Rất nhiều nơi làm việc và môi trường lao động có thể làm gia tăng nguy cơ
nhiễm HIV cho người lao động, đặc biệt trong một số ngành nghề. Các yếu tố
nguy cơ bao gồm làm việc liên tục nhiều giờ, làm việc trong môi trường có tính
chất bóc lột, tiếp xúc với các sản phẩm máu hoặc máu có mầm bệnh, hoặc các
yếu tố rủi ro khác.25 Thanh tra lao động có thể cung cấp hướng dẫn cho người
sử dụng lao động và người lao động để giúp họ phòng ngừa hoặc giảm rủi ro
lây truyền HIV trong công việc, và hướng dẫn xử lý lây truyền HIV trong công
việc khi xảy ra tình huống đó. Các cuộc thanh tra định kỳ về an toàn và sức
khỏe có thể xác định những lĩnh vực cần tập trung cho việc phòng ngừa lan
truyền HIV, đặc biệt là cho người lao động có nguy cơ phơi nhiễm HIV cao
trong công việc
O
Thanh tra tập trung về quan hệ việc làm có thể phát hiện dấu hiện của thực
hành lao động bất công liên quan tới HIV và AIDS. Ví dụ, trong khi thực hiện
chức năng thanh tra, thanh tra lao động đóng vai trò quan trọng trong việc
đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về bình đẳng trong cơ hội và đối xử trong
việc làm và nghề nghiệp cho tất cả mọi người đang sống với HIV hoặc bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS.
O
Sự kỳ thị và phân biệt đối xử dựa trên HIV đe dọa các quyền cơ bản tại nơi
làm việc cũng như các nỗ lực về đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Môi trường làm
việc tích cực, thúc đẩy thái độ không chấp nhận sự kỳ thị và phân biệt đối xử
với HIV sẽ động viên người lao động hành động để biết về tình trạng HIV
của mình thông qua xét nghiệm, tư vấn HIV tự nguyện và thực hiện hiệu quả
các biện pháp dự phòng để bảo vệ bản thân và người khác. Với vai trò cố vấn,
thanh tra lao động có thể cung cấp hướng dẫn chuyên môn để xây dựng các
Ví dụ, người làm việc trong các cơ sở y tế có tiếp xúc với máu hay các sản phẩm máu bẩn có
nguy cơ lây nhiễm HIV. Xem tài liệu Hướng dẫn thực hành HealthWise: Cải thiện Công việc trong
lĩnh vực Dịch vụ Y tế của ILO-WHO, 2014, trang 54-55.
25
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O

chính sách và chương trình ở nơi làm việc mà dần dần làm thấm nhuần sự
tôn trọng quyền lao động của người sống chung với HIV trong văn hóa của
tổ chức. Ở những quốc gia nơi mà có tỉ lệ nhiễm vi khuẩn lao cao, người lao
động có thể có nguy cơ đồng nhiễm HIV và lao. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính
lao là nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất ở người sống chung với HIV, bao
gồm cả những người đang điều trị ARV. Lao cũng là nguyên nhân gây tử vong
hàng đầu ở người sống chung với HIV, cứ 4 người tử vong liên quan tới HIV
có 1 người là do lao.26 Nguy cơ đồng nhiễm HIV- Lao đặc biệt cao trong một
số ngành nghề, ví dụ như khai thác mỏ, công trường xây dựng, hay trong nhà
tù, nơi mà người lao động có thể làm việc rất gần nhau và hệ thống thông gió
thường là kém.
Thanh tra lao động có thể thúc đẩy cách tiếp cận lồng ghép giải quyết cả dịch
HIV- bệnh lao, đảm bảo rằng người sử dụng lao động từng bước xác định mối
nguy hiểm, đánh giá nguy cơ truyền nhiễm, và đưa ra các biện pháp đảm bảo
sức khỏe và an toàn nhằm ngăn ngừa bệnh tật hoặc tử vong liên quan tới HIV
– Lao. Điều này vô cùng quan trọng vì bệnh lao hoàn toàn có thể phòng ngừa
và chữa được.27

6JȡEJVJϵEVTQPIVJϽEVJKNWιVRJȡR
6JKϋWXλPIPJϻPISWKЄϗPJTȴTȠPIXύ*+8#+&5
Khó có thể hiểu, giải thích và thực hiện theo luật pháp khi mà vẫn còn những
khoảng trống trong qui định của pháp luật hoặc khi qui định pháp luật không nhất
quán hay rời rạc. Nhiều quốc gia đã ban hành các điều luật bảo vệ quyền con người
của người sống chung với HIV hoặc người bị ảnh hưởng bởi HIV, hoặc đưa nội
dung cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV vào
các văn bản pháp luật đang có sẵn. Tuy vậy, tính đến cuối năm 2012, chỉ có 61 phần
trăm số quốc gia báo cáo có luật về chống phân biệt đối xử để bảo vệ người sống
chung với HIV hay người bị ảnh hưởng bởi HIV.
Thậm chí, ở một số nơi, nếu có các điều luật có tính chất bảo vệ thì nó lại
không áp dụng với môi trường làm việc. Hơn nữa, tại một số quốc gia nơi có các
điều khoản liên quan tới HIV trong luật về việc làm thì một số ngành nghề lại
không được bao phủ bởi luật, ví dụ, người lao động trong khối công, lực lượng quân
đội, hay quân nhân hoặc người giúp việc gia đình.28 Nhằm góp phần ngăn chặn và
đẩy lùi dịch bệnh, Khuyến nghị số 200 có mức độ bao phủ rộng, bao gồm người lao
WHO, Thông tin về bệnh Lao liên quan tới HIV, 2013.
Năm 2011, có khoảng 1.4 triệu người chết về bệnh lao, trong đó có 430,000 người có HIV.
Tham khảo tài liệu Báo cáo Toàn cầu về Bệnh lao, WHO, 2012, trang 9.
28
Báo cáo số IV của ILO, HIV/AIDS và thế giới công việc, Đại hội toàn thể của Tổ chức Lao
động Quốc tế, phiên họp 98, Geneva 2009.
26
27
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động ở mọi thành phần và mọi hoạt động kinh tế, cả những người không chính thức
nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật lao động, ví dụ, người lao động trong các
ngành kinh tế phi chính thức, giúp việc gia đình hoặc lao động tình dục.29
Nhiều quốc gia đưa phân biệt đối xử liên quan tới HIV vào trong các qui
định cấm phân biệt đối xử ở lĩnh vực khác, ví dụ như “khuyết tật”30 , “sức khỏe”
hoặc “tình trạng khác”, trong khi đó, một số quốc gia lại đưa thành một nội dung
cụ thể trong luật pháp về chống phân biệt đối xử hoặc cơ hội bình đẳng cho tất cả
mọi người. Một số nước có những qui định chung về HIV/AIDS31 hoặc đưa những
qui định chống phân biệt đối xử trong công việc mà do tình trạng nhiễm hoặc nghi
nhiễm HIV vào bộ luật lao động hoặc các đạo luật khác.32 Một số quốc gia xây dựng
các chính sách hoặc qui tắc ứng xử về HIV, trong khi các quốc gia khác lại đưa các
nội dung chống phân biệt đối xử vào trong nội dung về thỏa ước lao động tập thể.33

0JϻPIVJȡEJVJϵENKȪPSWCPVϧKPJKϓOXϱEϳCVJCPJVTCNCQЄϥPI
Tại một số nước, HIV tại nơi làm việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của thanh tra
lao động. Ở một số nước khác, thanh tra lao động giải quyết các vấn đề về an toàn
và sức khỏe của người lao động, nhưng không đủ năng lực để giám sát việc tuân thủ
các qui định về chống phân biệt đối xử. Một số nước lại có sự phân chia nhiệm vụ
giữa thanh tra về AT&SKNN và thanh tra lao động trong việc giám sát điều kiện
làm việc, bao gồm tuân thủ luật và các qui định về chống phân biệt đối xử. Do chính
sách về HIV/AIDS tại nơi làm việc đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, cần có sự phối
hợp giữa các cơ quan, đơn vị thanh tra tuy khác nhau nhưng công việc có liên quan.
Thanh tra về AT&SKNN thông thường tập trung vào mối nguy hiểm liên
quan tới cơ khí, máy móc, vật lý và tăng hiệu suất, và làm giảm rủi ro tiềm tàng ví dụ
như căng thẳng, quấy rối hoặc phá rối theo đám đông. Do vậy, họ thường không chú
trọng các vấn đề liên quan tới phòng ngừa HIV, ví dụ như kỳ thị và phân biệt đối
xử, và họ cũng không làm việc với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phi
Khuyến nghị số 200, mục 2.
Ví dụ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đưa HIV vào trong vấn đề về khuyết tật, trong luật về
Người Mỹ Khuyết tật (Americans with Disabilities) năm 1990. Luật Bình đẳng của Vương quốc Anh
ngày 8 tháng 4 năm 2010 cũng đưa HIV vào vấn đề khuyết tật chứ không đưa thành một qui định
riêng về chống phân biệt đối xử.
31
Ví dụ, Costa Rica đã thông qua Luật về AIDS (General AIDS Law), Luật số. 7771 ngày 29
tháng 4 năm 1998. Mozambique có Luật AIDS, Luật số 5, ngày 5 tháng 2 năm 2002.
32
Ví dụ, mục 5(2)(f ) của Luật Lao động số 11 ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Namibia hay
mục 6, Luật Việc làm số 73 năm 2001 của Bahamas.
33
Tham khảo tài liệu của ILO: Cho toàn cầu hóa một khuôn mặt người: Khảo sát chung về
các Công ước cơ bản liên quan tới quyền tại nơi làm việc dưới góc độ Tuyên bố của ILO về Công bằng
Xã hội trong Toàn cầu hóa Bình đẳng (Giving globalization a human face: General Survey on the
fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice
for a Fair Globalization), Báo cáo III (Phần IB), Đại hội toàn thể của ILO, phiên họp 101 (Geneva,
2012), mục 810.
29
30
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chính thức. Hơn nữa, một số quốc gia còn tách biệt thanh tra về an toàn lao động và
thanh tra về sức khỏe, và do vậy, càng khó khăn hơn cho thanh tra khi làm việc với
người sử dụng lao động để xây dựng các chính sách giải quyết vấn đề HIV/AIDS ở
nơi doanh nghiệp/tổ chức của họ.

6TW[ύPVJȳPIMȩOJKϓWSWί
Một nhiệm vụ chính của thanh tra lao động là chia sẻ thông tin về các qui định
hiện hành cho người lao động và người sử dụng lao động cũng như hướng dẫn tuân
thủ các qui định đó. Do cần phải tiếp cận nhiều người, các cơ quan thanh tra lao
động ở nhiều quốc gia và khu vực đã đưa chiến lược truyền thông vào trong chương
trình hành động của mình, sử dụng nhiều công cụ như tài liệu in, truyền thanh,
truyền hình, báo in, tổng đài điện thoại, lập trang web hoặc các ứng dụng dựa trên
nền tảng web để nâng cao nhận thức, hiểu biết về quyền lao động. Mặc dù phương
pháp này đang ngày càng được áp dụng rộng rãi thì vẫn còn nhiều khoảng trống,
một phần là do tầm nhìn thiếu sáng tạo của ngành thanh tra lao động, và phần
lớn là do thiếu nguồn lực. Do đó, việc hợp tác với các đối tác xã hội và các cơ quan
khác sẽ vô cùng hữu ích cùng hữu ích, vì sẽ làm thúc đẩy đối thoại xã hội thông qua
thanh tra lao động và tăng cường hiệu quả hoạt động thông qua việc chia sẻ kinh
nghiệm và nguồn lực.

6JϽEVJK[ϋWMȩO
Tại nhiều nước, việc thực thi các quy định bảo vệ người sống chung với HIV hoặc bị
ảnh hưởng bởi HIV khỏi bị vi phạm quyền lao động còn nhiều hạn chế. Có nhiều
yếu tố dẫn tới tình trạng này, nhìn chung là do thiếu nhân lực và vật lực (ngân sách
hạn chế, không đủ cán bộ thanh tra, thiếu phương tiện di chuyển hoặc các thiết bị
khác, v..v.), cán bộ thanh tra lao động không được đào tạo đẩy đủ về các vấn đề liên
quan tới HIV, khó khăn trong việc tiếp cận người lao động bị ảnh hưởng, không có
chế tài hoặc chế tài không đủ sức răn đe, hay các qui trình thủ tục về tòa án tốn kém,
phức tạp và bị kéo dài.

4ȠQEίPXύXȿPJȲC
Hoạt động thúc đẩy quyền lao động của người sống chung với HIV hay bị ảnh
hưởng bởi HIV có thể gặp những rào cản về văn hóa. Văn hóa tổ chức hoặc rộng
hơn là văn hóa xã hội có thể không khuyến khích những đối thoại cởi mở về tình
dục, bao gồm cả vấn đề HIV/AIDS và các nhiễm trùng qua đường tình dục (STI).
Một thách thức với cán bộ thanh tra lao động là người lao động có HIV thường
không muốn khiếu nại về việc bị phân biệt đối xử do lo sợ bị công khai thông tin về
tình trạng nhiễm HIV hoặc các hậu quả tiêu cực khác. Lý do khác là họ không đủ
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thông tin về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ thanh tra, và lo sợ rằng nếu tình trạng
nhiễm HIV của người đó bị tiết lộ, thì người sử dụng lao động sẽ biết và họ sẽ bị sa
thải. Bản thân cán bộ thanh tra lao động cũng có thể có định kiến. Trong trường hợp
đó, nội dung về xóa bỏ định kiến cần được đưa vào các chính sách thanh tra lao động
không mang tính phân biệt đối xử, hướng dẫn và đào tạo.

0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.
2.

3.

Theo anh/chị, đâu là thách thức chính trong việc lồng ghép HIV/AIDS vào
công việc của thanh tra lao động?
Ở đất nước anh/chị, thanh tra lao động có thể làm cách nào để đưa các quy
định về HIV/AIDS vào trong các cuộc thanhh tra và các công việc hàng
ngày khác?
Ở đất nước anh/chị, thanh tra lao động có thể thực hiện những biện pháp nào
để giải quyết vấn đề HIV/AIDS ở cấp độ doanh nghiệp hiệu quả hơn?
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8CKVTȱPJKϓOXϱXȠEJϵEPȿPIEϳCEȡPDϥVJCPJVTC
NCQЄϥPI
Kể từ khi thành lập năm 1919, thúc đẩy các hệ thống thanh tra và quản lý lao động
toàn diện và hoạt động hiệu quả là một ưu tiên của ILO.34 Ngay trong những văn
kiện đầu tiên được các thành viên của Đại hội toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc
tế thông qua, vai trò của thanh tra lao động đã được đề cập tới: Khuyến nghị về
Thanh tra Lao động (trong Dịch vụ Y tế), 1919 (Khuyến nghị Số 5), sau đó được
củng cố với Khuyến nghị Thanh tra Lao động 1923 (Khuyến nghị số 20).Các
nguyên tắc của Khuyến nghị này được đưa vào trong hai Công ước về quản trị của
ILO về thanh tra lao động: Công ước về Thanh tra Lao động năm 1947 (Công ước
81) qui định thanh tra lao động trong các ngành công nghiệp và thương mại35, và
Công ước về Thanh tra Lao động (trong Nông nghiệp) năm 1969 (Công ước 129)
qui định thanh tra lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Công ước 81 là một trong những công ước được phê chuẩn nhiều nhất của
ILO, được nhiều quốc gia sử dụng làm chuẩn mực để xây dựng các qui định và luật
pháp trong việc thiết lập hệ thống thanh tra hiện đại.36 Công ước này nhấn mạnh
vai trò quan trọng của thanh tra lao động trong việc đảm bảo tuân thủ luật pháp về
lao động, bảo vệ người lao động và cạnh tranh bình đẳng.
Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các hệ thống thanh tra lao động
được xác định trong Điều 13(1) của Công ước số 81 và Điều 6(1)(a) của Công ước
số 129. Cả hai Công ước này đều phản ánh bản chất phức tạp của thanh tra lao
động, bao gồm nhiều chức năng khác nhau để thúc đẩy hiệu quả của luật pháp, bao
ILO, Thanh tra lao động và quản lý lao động, tài liệu đã dẫn, trang 1.
Nghị định thư năm 1995 bổ sung vào Công ước Thanh tra lao động 1947 (Công ước 81)
các nguyên tắc về dịch vụ phi thương mại.
36
Tính đến tháng 10 năm 2014, 145 trên tổng số 185 quốc gia thành viên đã phê chuẩn Công
ước 81.
34
35
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gồm cung cấp thông tin và tư vấn, giám sát việc tuân thủ pháp luật ở nơi làm việc và
thúc đẩy thực thi pháp luật.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thanh tra lao động có những chức
năng như sau:
O
Bảo đảm việc thi hành các quy định pháp luật về điều kiện lao động và về
người lao động trong khi làm việc, như các quy định về thời giờ làm việc, tiền
lương, an toàn, y tế và phúc lợi, việc sử dụng trẻ em và thiếu niên, và các mặt
khác có liên quan, trong giới hạn trách nhiệm mà các thanh tra viên lao động
được giao về việc áp dụng những quy định đó;
O

Cung cấp thông tin và góp ý kiến về kỹ thuật cho người sử dụng lao động và
người lao động về cách thức hữu hiệu nhất để tuân thủ các quy định pháp luật;

O

Lưu ý cơ quan có thẩm quyền về những khiếm khuyết hay những sự lạm dụng
mà các quy định pháp luật hiện hành chưa đề cập cụ thể.

Công ước 81 và Công ước 129 của ILO, cùng với các Khuyến nghị kèm theo đã
thiết lập nền tảng cho hệ thống thanh tra lao động toàn diện và hiệu quả.

%ȡEPIW[ȪPVλEXύVJCPJVTCNCQЄϥPI
Các nguyên tắc cơ bản về thanh tra lao động bao gồm:
O

Thanh tra lao động cần được tổ chức thành hệ thống dưới sự giám sát và quản
lý của cơ quan trung ương.

O

Thanh tra lao động nên bao phủ tất cả nơi làm việc, đặc biệt những qui định
pháp luật về điều kiện làm việc và bảo vệ người lao động mà có thể thực thi.

O

Các cơ quan thanh tra lao động cần có đủ nguồn lực và nhân lực để có thể thực
hiện được nhiệm vụ của mình.

O

Nhiệm vụ của thanh tra lao động nên bao gồm một số vấn đề cơ bản như là
giờ làm việc, lương, an toàn, sức khỏe và phúc lợi, lao động trẻ em và các vấn
đề liên quan khác;

O

Cơ quan thanh tra lao động nên cung cấp thông tin và tư vấn cho người sử
dụng lao động và người lao động về việc làm thế nào để tuân thủ luật pháp và
thông tin cho các cơ quan chức năng về các vấn đề sai phạm hay lạm dụng mà
chưa được đề cập trong pháp luật hiện hành.

O

Cần thúc đẩy việc phối hợp hiệu quả với các dịch vụ công khác có liên quan
tới thanh tra lao động cũng như phối hợp với người sử dụng lao động, người
lao động và các tổ chức của họ.
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O

Cán bộ làm thanh tra lao động nên là công chức, được đảm bảo việc làm lâu
dài, không phụ thuộc vào các thay đổi trong chính phủ và các tác động không
thích hợp từ bên ngoài.

O

Cán bộ làm thanh tra lao động cần được tuyển dụng dựa trên phẩm chất của
họ và được đào tạo, huấn luyện đầy đủ để đảm bảo họ có thể thực hiện tốt
công việc.

O

Nam giới và nữ giới đều phù hợp cho công việc thanh tra lao động. Nếu cần
thiết, một số nhiệm vụ đặc biệt có thể được phân công riêng cho nam thanh
tra viên hoặc nữ thanh tra viên.

O

Cần phải kiểm tra nơi làm việc thường xuyên và kỹ lưỡng để đảm bảo các quy
định pháp luật có liên quan được áp dụng hiệu quả.

O

Các thanh tra lao động có chứng nhận năng lực phù hợp nên được trao quyền
để có thể thực hiện các cuộc thanh tra không báo trước ở bất kỳ thời gian
nào trong ngày, dù ban ngày hay ban đêm tới bất cứ đơn vị nào có nhiệm vụ
thanh tra.

O

Các cán bộ thanh tra lao động phải được trao quyền thực hiện bất cứ cuộc
thanh tra, kiểm tra hay yêu cầu nào mà họ cho là cần thiết để đánh giá việc
tuân thủ pháp luật.

O

Các thanh tra viên lao động phải được trao quyền tiến hành các biện pháp
nhằm khắc phục những hư hỏng phát hiện thấy trong một thiết bị, một nhà
xưởng hoặc những phương pháp làm việc mà thanh tra viên có thể có lý do
hợp lệ để coi là một mối đe doạ cho sức khoẻ hoặc an toàn của người lao động.
Họ cần được trao quyền để yêu cầu thực hiện giải pháp, bao gồm cả các biện
pháp có hiệu lực tức thời trong các trường hợp có nguy cơ khẩn cấp đối với sức
khoẻ hoặc an toàn của người lao động.

O

Các thanh tra viên lao động được tự mình quyết định việc khuyến cáo hay
cảnh cáo, thay cho việc khởi kiện hoặc đề nghị truy tố.

Cho dù hệ thống thanh tra lao động của một quốc gia toàn diện hay chưa thì
chức năng tư vấn và thúc đẩy thực thi pháp luật là đặc điểm chung phổ biến của các
cơ quan thanh tra. Hai chức năng này cần được áp dụng cân bằng để vừa đảm bảo
tuân thủ luật pháp về lao động vừa có thể đẩy mạnh các hoạt động dự phòng tập
trung giải quyết các vấn đề về HIV/AIDS và làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử
liên quan tới HIV.37

M-L. Vega va R. Robert, Xử phạt trong thanh tra lao động: Pháp luật và thực tiễn của các
hệ thống thanh tra lao động quốc gia (Labour Inspection Sanctions: Law and practices of national
Labour inspection systems, Tài liệu Thảo luận số 26, ILO LAB/ADM, Geneva 2013, trang 3.
37
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Thanh tra lao động có vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến thông tin về
kỹ thuật trong mọi khía cạnh của công việc và điều kiện làm việc, thực hiện thông
qua các cuộc thanh tra/kiểm tra tại nơi làm việc, tổ chức các hội thảo, thảo luận
chuyên đề, tập huấn, sử dụng truyền thông, v.v.. Tất cả những hoạt động này đều cần
thiết để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn lao động, bảo vệ quyền của người lao động,
cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, khuyến nghị các giải pháp và áp dụng
các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật.

0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.
2.

3.

20

Ở quốc gia của anh/chị, thanh tra lao động có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ
qui định, luật pháp quốc gia về HIV/AIDS ở nơi làm việc không?
Ở nước anh/chị, các tiêu chuẩn lao động quốc tế về thanh tra lao động được
áp dụng như thế nào trong việc giám sát tuân thủ luật pháp quốc gia về HIV/
AIDS?
Theo anh/chị, đâu là thách thức lớn nhất (nếu có) cho việc thực hiện các
nguyên tắc cơ bản của Công ước 81, cụ thể là các nguyên tắc liên quan tới giải
quyết HIV/AIDS thông qua thanh tra lao động?
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HIV/AIDS là một vấn đề có tác động sâu sắc tới việc thực hiện các quyền con người
cơ bản trong nhiều hoàn cảnh, bao gồm y tế, giáo dục, sự riêng tư, tự do di chuyển
và quyền làm việc. ILO cùng với các tổ chức quốc tế khác trong hệ thống Liên Hợp
Quốc luôn kiên định trong việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người
trong vấn đề về HIV/AIDS.38 Điều này cũng có nghĩa là áp dụng nguyên tắc quyền
con người trong mọi vấn đề liên quan tới HIV/ AIDS, bao gồm cả vấn đề tại nơi
làm việc.
Cách tiếp cận dựa trên quyền trong vấn đề HIV đã được đưa vào Tuyên bố
Cam kết về HIV/AIDS thông qua tại Phiên họp Đặc biệt của Đại hội đồng Các
quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc (UNGASS) tổ chức tại New York năm
2001.39 Tuyên bố này công nhận việc thực hiện quyền con người và sự tự do cơ bản
là cần thiết để hỗ trợ hiệu quả các chương trình ứng phó với HIV.40 Tuyên bố cũng
kêu gọi các quốc gia:
‘[Đ]ẩy mạnh hoặc thúc đẩy việc thực thi các chính sách, qui định của pháp luật
và các biện pháp khác để xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử và để đảm bảo
việc hưởng đầy đủ các quyền con người và quyền tự do cơ bản của người sống
chung với HIV và người thuộc nhóm dễ tổn thương; cụ thể, trong số nhiều nội
dung, cần đảm bảo tiếp cận giáo dục, quyền thừa kế tài sản, việc làm, chăm sóc
y tế, các dịch vụ hỗ trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe, dự phòng, hỗ trợ, điều trị,
tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý, đồng thời tôn trọng thông tin cá nhân và
bảo đảm bí mật thông tin cho họ; xây dựng các chính sách xử lý vấn đề kỳ thị
và cách ly khỏi xã hội liên quan tới dịch bệnh’.41
ILO là cơ quan đồng tài trợ của UNAIDS từ năm 2001.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tuyên bố Cam kết về HIV/AIDS, tài liệu đã dẫn.
40
Như trên. Khổ 13 trong Tuyên bố Cam kết đề cập “kỳ thị, im lặng, phân biệt đối xử và
khước từ cùng với việc thiếu sự bảo mật thông tin, làm giảm hiệu quả của các nỗ lực dự phòng, chăm
sóc và điều trị, và làm gia tăng tác động của dịch lên các cá nhân, gia đình, cộng đồng và các quốc gia,
vấn đề này cần phải được giải quyết.” Khổ 16 cho biết “việc công nhận đầy đủ các quyền con người và
tự do cơ bản của tất cả mọi người là một yếu tố cần thiết trong đối phó với dịch HIV/AIDS ở cấp độ
toàn cầu, bao gồm trong các lĩnh vực dự phòng, chăm sóc, và điều trị. Điều này sẽ làm giảm tính dễ tổn
thương với HIV/AIDS và ngăn ngừa sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống chung với HIV hoặc
người có nguy cơ cao với HIV/AIDS.”
41
Như trên, mục 59.
38
39
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Tuyên bố cũng công nhận quyền tại nơi làm việc cũng thuộc các quyền cơ bản của
con người, và kêu gọi các quốc gia:
‘…..[X]ây dựng khung chính sách và pháp luật bảo vệ quyền và nhân phẩm
của những người đang sống chung với HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV, cũng
như những người có nguy cơ cao với HIV/AIDS tại nơi làm việc, tham vấn
ý kiến của đại diện người sử dụng lao động và người lao động, tham khảo các
hướng dẫn quốc tế về HIV/AIDS và nơi làm việc”.42

*QέVЄϥPIEϳC+.1Xύ*+8#+&5
Nhiệm vụ của ILO bao gồm bảo vệ các quyền con người và quyền được bình đẳng về
cơ hội và đối xử, thúc đẩy đối thoại xã hội, tăng cường tiếp cận bảo trợ xã hội và hỗ
trợ phát triển thông qua nâng cao năng lực, tạo thêm việc làm và bảo đảm thu nhập.
ILO tham gia vào các nỗ lực đối phó với HIV ngay từ năm 1988, khi có một
cuộc tham vấn chung giữa ILO và WHO, và tập trung vào vấn đề AIDS và nơi làm
việc.43 Đầu những năm 1990, các đơn vị quản lý của ILO chịu trách nhiệm giám sát
việc áp dụng các Công ước và Khuyến nghị của ILO bắt đầu rà soát các vấn đề liên
quan tới HIV/AIDS trong một loạt các tiêu chuẩn lao động quốc tế ở nhiều lĩnh
vực khác nhau, bao gồm AT&SKNN, bình đẳng về cơ hội và đối xử, lao động trẻ
em, bảo trợ xã hội và bảo vệ một số nhóm lao động nhất định.44

-JW[ϋPPIJϗXύ*+8XȠ#+&5 -JW[ϋPPIJϗ
Uϝ
Tháng 6 năm 2010, ILO thông qua tiêu chuẩn lao động quốc tế đầu tiên về HIV và
AIDS: Khuyến nghị về HIV và AIDS, 2010 (Số 200). Mục tiêu chính của Khuyến
nghị là tăng cường tiếp cận phổ cập các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ
trợ cho người lao động, gia đình và người sống phụ thuộc vào họ, đồng thời bảo vệ
quyền tại nơi làm việc của những người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/
AIDS.
Khuyến nghị được dựa trên một loạt các hướng dẫn dành cho các cơ quan
đối tác ba bên được xây dựng năm 2001: Bộ Quy tắc thực hành về HIV/AIDS và
thế giới công việc. Bộ quy tắc này được xây dựng bởi một nhóm chuyên gia đến
từ các cơ quan đối tác ba bên, đưa ra những hướng dẫn thực tiễn trong xây dựng
Như trên, mục 69.
WHO/ILO, Thông báo từ việc tham vấn về AIDS và nơi làm việc (Statement from the
consultation on AIDS and the workplace), Geneva, 27-29 tháng 6 năm 1988, Chương trình Toàn cầu
về AIDS.
44
Đơn vị quản lý của ILO ở đây là Ủy ban các Chuyên gia về Áp dụng Công ước và Khuyến
nghị và Ủy ban Hội nghị Lao động Quốc tế về Áp dụng Tiêu chuẩn.
42
43
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và thực hiện các chính sách và chương trình tại nơi làm việc về HIV/AIDS ở cấp
độ doanh nghiệp, có lồng ghép các nguyên tắc tiếp cận quyền con người cơ bản.
Khuyến nghị số 200 được thông qua nhằm tăng cường sự quan tâm tới HIV/
AIDS ở cấp độ quốc tế, quốc gia và nơi làm việc trong tất cả các thành phần kinh
tế, và nhằm thúc đẩy và hướng dẫn các hoạt động liên kết giữa các đối tác chính
trong lĩnh vực HIV/AIDS. Khuyến nghị cũng hướng tới tăng cường tác động của
Bộ Quy tắc thực hành của ILO đồng thời cập nhật những tiến bộ khoa học, đặc
biệt nội dung về sự sẵn có và hiệu quả của công tác điều trị về HIV/AIDS trong
hơn một thập kỷ sau khi Bộ Quy tắc thực hành được thông qua.45 (Bản đầy đủ
của Khuyến nghị số 200 và Bộ Quy tắc thực hành được trình bày ở Phụ lục 3).
Là một tiêu chuẩn lao động quốc tế, Khuyến nghị số 200 là một phần
của luật quốc tế về quyền con người. Khuyến nghị được đưa ra dựa trên những
nguyên tắc nêu trong các văn kiện quốc tế, ví dụ như nguyên tắc không phân biệt
đối xử được đề cập trong Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Con Người, 1948 và
trong Công ước về Phân biệt đối xử (trong Việc làm và Nghề nghiệp) của ILO
năm 1958 (Công ước 111). Do đó, Khuyến nghị số 200 đưa ra một khung cơ bản
để xây dựng các chương trình tiếp cận dựa trên quyền với vấn đề HIV/AIDS ở
nơi làm việc theo các nguyên tắc quốc tế về quyền con người.
Mục tiêu chính của Khuyến nghị số 200 là bảo vệ quyền con người trong
công việc vừa để phòng ngừa HIV, vừa giảm thiểu tác động của HIV. Sự kỳ thị
và phân biệt đối xử dựa trên HIV thường ngăn cản mọi người tiếp cận công việc
hoặc một số nghề nghiệp nhất định. Ngoài ra, những người lao động đang làm
việc thường phải đối mặt với mối đe dọa bị mất việc do tình trạng nhiễm HIV
hoặc họ bị nghi nhiễm HIV. Trong khi đó, như đã nêu ở Chương 1, sự kỳ thị và
phân biệt đối xử làm tăng nguy cơ nhiễm HIV của người lao động, ngăn cản họ
đi xét nghiệm tự nguyện, và đồng thời có thể làm giảm việc tiếp cận các phúc lợi
xã hội liên quan tới việc làm, ví dụ các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm.
Khuyến nghị số 200 cung cấp những hướng dẫn toàn diện cho chính phủ,
người sử dụng lao động và người lao động cũng như các đối tác liên quan khác
– bao gồm các cơ quan thanh tra quốc gia – để xây dựng, phê chuẩn, giám sát
và thực hiện các chương trình, chính sách tại nơi làm việc về HIV/AIDS với cơ
quan đối tác ba bên, nếu như những chương trình, chính sách đó chưa có hoặc có
nhưng cần phải điều chỉnh.

Ví dụ, ở thời điểm Bộ Qui tắc thực hành của ILO được thông qua, các phương pháp
điều trị rất khác so với hiện tại.
45
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Đặc biệt, Khuyến nghị số 200 công nhận vai trò quan trọng của thanh tra
lao động trong việc giải quyết vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan tới HIV
và thông qua nơi làm việc. Mục 37(b) trong Khuyến nghị cho rằng các cơ quan
quản lý về lao động nên tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương
trình, chính sách về HIV/AIDS trong thế giới công việc. Mục 44 trong Khuyến
nghị kêu gọi rà soát hoặc, nếu cần thiết, đẩy mạnh vai trò của các cơ quan quản lý
lao động, bao gồm thanh tra lao động.

2JέOXKȡRFϱPI
Mục 2 trong Khuyến nghị số 200 đưa ra phạm vi bao phủ rộng nhất có thể với mục
đích thúc đẩy tiếp cận phổ cập các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ
về HIV cho tất cả người lao động, gia đình họ và người phụ thuộc vào họ. Khuyến
nghị này định nghĩa “người lao động” là những người làm việc dưới bất kỳ hình
thức hoặc cách bố trí nào, bao gồm:
± người lao động ở bất kỳ việc làm, nghề nghiệp hay lĩnh vực kinh tế nào,
bao gồm người trong lực lượng vũ trang và quân đội;
± những người đang được đào tạo (bao gồm thực tập sinh, tập sự và tình
nguyện viên);
± những người tìm việc làm, ứng viên xin việc, người bị sa thải hoặc tạm
ngừng làm việc;
± người lao động trong cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, khu vực
kinh tế chính thức và phi chính thức;
Khuyến nghị cũng định nghĩa “nơi làm việc” rất rộng, và là “bất kỳ nơi nào mà người
lao động thực hiện các hoạt động của mình.”

%ȡEPIW[ȪPVλEEDίPEϳC-JW[ϋPPIJϗXύ*+8XȠ#+&5
5ϝ
Như đã đề cập ở phần trước, Khuyến nghị số 200 sử dụng cách tiếp cận dựa trên
quyền đối với vấn đề HIV và AIDS ở nơi làm việc. Các nguyên tắc chung ở mục 3
cho rằng giải quyết vấn đề HIV góp phần thừa nhận các quyền con người, quyền tự
do và bình đẳng giới cho tất cả mọi người, không chỉ người lao động, mà cho cả gia
đình họ và người phụ thuộc vào họ. Khuyến nghị số 200 kêu gọi lồng ghép vào luật
pháp và các chương trình, chính sách về HIV/AIDS ở nơi làm việc những nguyên
tắc về quyền con người sau:

± Công nhận HIV/AIDS là một vấn đề tại nơi làm việc;
± Không phân biệt đối xử và kỳ thị dựa trên HIV trong công việc hay nghề
nghiệp;
± Bình đẳng giới và trao quyền của phụ nữ
± Môi trường làm việc an toàn và sức khỏe
± Đối thoại xã hội
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±
±
±
±
±
±
±

Không yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc sàng lọc HIV trong công việc
Đảm bảo bí mật thông tin liên quan tới HIV
Quyền tiếp tục làm việc với sự bố trí phù hợp nếu cần thiết
Bảo vệ người lao động khỏi sự sa thải bất công
Phòng ngừa lây nhiễm HIV là ưu tiên hàng đầu
Tiếp cận công bằng tới các dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ; và
Các biện pháp để bảo vệ người lao động khỏi sự lây nhiễm HIV trong
công việc

%ȡEVKȪWEJWεPNCQЄϥPISWϝEVϋMJȡEEȲNKȪPSWCP
Bên cạnh Khuyến nghị số 200 còn có một số các tiêu chuẩn lao động quốc tế khác
có liên quan tới HIV/AIDS và nơi làm việc, đưa ra những biện pháp bảo vệ người
lao động khỏi sự phân biệt đối xử trong công việc và đảm bảo môi trường làm việc
an toàn và sức khỏe. Dưới đây là một số các tiêu chuẩn như vậy:
O
Công ước về Phân biệt đối xử (trong Việc làm và Nghề nghiệp), 1958, (Số
111)
O
Công ước về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, 1981 (Số 155)
O
Công ước về các Dịch vụ Sức khỏe Nghề nghiệp, 1985 (Số 161)
O
Công ước về Kết thúc Hợp đồng làm việc, 1982, (Số 158)
O
Công ước về Khung Thúc đẩy An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, 2006 (Số
187) và Khuyến nghị thực hiện (Số 197)
O
Khuyến nghị về Sàn An sinh Xã hội, 2012 (Số 202)
Nắm được những nguyên tắc chính của các văn bản này sẽ hữu ích cho các cán bộ
thanh tra lao động, đặc biệt là những Công ước đã được quốc gia phê chuẩn (xem
Phụ lục 3 danh mục các Công ước và Khuyến nghị của ILO có liên quan tới nội
dung này).

0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.

2.

Quốc gia của anh/chị có các biện pháp mà lồng ghép một số hoặc toàn bộ
nguyên tắc cơ bản của Khuyến nghị số 200? Nếu có, đó là những biện pháp
nào?
Anh/chị có biết các chính sách hay chiến lược quốc gia nào của đất nước mình
mà giải quyết vấn đề HIV/AIDS và quyền của người sống chung với HIV
không? Nếu có, đó là những chính sách hay chiến lược nào?
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3.

26

Là một thanh tra lao động, anh/chị thấy mình có vai trò như thế nào trong việc
giải quyết những vấn đề sau mà Khuyến nghị 200 cũng đã đề cập? Suy nghĩ về
các nội dung sau:
a. Kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV
trong việc làm hoặc nghề nghiệp?
b. Phòng ngừa những rủi ro nghề nghiệp;
c. Đối thoại xã hội ở cấp độ nơi làm việc
d. Ngăn ngừa xét nghiệm HIV bắt buộc hoặc sàng lọc HIV cho mục đích
liên quan tới tiếp cận việc làm hoặc duy trì công việc
e. Sa thải không công bằng dựa trên tình trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV



-͠VJϗXȠRJȢPDKϓVЄϝKZϹ
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Báo cáo “PLHIV Stigma Index” năm 2012, một báo cáo khảo sát về các trải nghiệm
của PLHIV tại 9 quốc gia, cho thấy sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong công việc
tiếp tục ở mức cao.46 Tương tự, một khảo sát năm 2010 của UNAIDS đo lường sự
phân biệt đối xử liên quan tới HIV ở nơi làm việc tại một số quốc gia cho biết có 13
đến 29 phần trăm người lao động không muốn làm việc với đồng nghiệp có HIV.47
Cán bộ thanh tra lao động có thể tư vấn cho đại diện của người sử dụng lao
động và đại diện của người lao động nhằm hỗ trợ thiết lập và thực hiện các chính
sách, chương trình ở nơi làm việc thúc đẩy văn hóa không chấp nhận sự kỳ thị và
phân biệt đối xử liên quan tới HIV, góp phần hỗ trợ các nỗ lực dự phòng về HIV.
Những người đang sống hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV cần phải được bảo vệ
khỏi cả sự kỳ thị và phân biệt đối xử, hai yếu tố này thường liên quan tới nhau nhưng
là hai vấn đề khác nhau. Chương này sẽ giới thiệu một số ví dụ về các trường hợp xét
xử tại một số quốc gia và khu vực để minh họa các hình thức kỳ thị và phân biệt đối
xử liên quan tới HIV hay xảy ra ở nơi làm việc.

-͠VJϗ
Sự sợ hãi và thiếu hiểu biết về các hình thức lan truyền HIV và quan niệm cho rằng
HIV liên quan tới những hành vi “vô đạo đức” đã làm trầm trọng thêm sự kỳ thị liên
quan tới HIV.48 Nhìn chung, kỳ thị là thái độ, quan điểm tiêu cực của xã hội với
người có HIV hoặc liên quan tới HIV.

Mạng lưới Toàn cầu của Người sống chung với HIV (GNP+)/ILO, Tóm tắt nghiên cứu về
Kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc: phát hiện từ PHLIV Stigma Index (Amsterdam, 2012),
trang 12. Chín quốc gia tham gia khảo sát: Argentina, Estonia, Kenya, Malaysia, Mexico, Nigeria,
Philippines, Poland và Zambia.
47
UNAIDS/Zogby International, Dấu kiểm soát: Thế giới nghĩ gì về các chương trình ứng
phó về AIDS (The Benchmark: What the world thinks about the AIDS Response), Báo cáo của
UNAIDS (Geneva, 2010).
48
Tham khảo Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bảo vệ Quyền con người trong bối
cảnh vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS),
tài liệu đã dẫn, mục 5.
46
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Kỳ thị có liên hệ với phân biệt đối xử, nhưng tác động thường âm thầm hơn.
Kỳ thị thể hiện dưới nhiều hình thức. Người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV có
thể bị cách ly khỏi các hoạt động xã hội liên quan tới công việc, hoặc trở thành đối
tượng bị đồng nghiệp dị nghị, nói sau lưng hoặc quấy rối ác ý. Cán bộ quản lý hoặc
đồng nghiệp có thể tránh xa người đó vì nghĩ rằng việc bắt tay, uống chung cốc, hay
có giao tiếp xã hội với người đó có thể làm họ bị phơi nhiễm với vi-rút. Việc bị kỳ
thị có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới người lao động, tác động lên tinh thần, động lực
làm việc, năng suất, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và công việc kiếm sống của
họ. Nó cũng ảnh hưởng tới văn hóa tổ chức và xa hơn nữa là sự hòa nhập xã hội ở nơi
làm việc, do kỳ thị có thể cổ vũ văn hóa không khoan dung và cô lập.

2JȢPDKϓVЄϝKZϹ
Trái với sự kỳ thị, phân biệt đối xử thường thể hiện dưới hình thức là một hành
động hoặc bị lờ đi. Nó có thể là một hành động có chủ ý, ví dụ, người sử dụng lao
động quyết định sa thải hoặc từ chối tuyển dụng một người lao động vì lý do người
đó nhiễm hoặc nghi người đó nhiễm HIV. Nó cũng có thể là việc loại trừ người đó
khỏi những phúc lợi có liên quan tới công việc, ví dụ, cơ hội đào tạo, hay tiếp cận các
chế độ bảo hiểm về nghề nghiệp.
Khuyến nghị số 200 định nghĩa “phân biệt đối xử” như trong Công ước 111
của ILO như sau:
“[B]ất kỳ sự phân biệt, loại trừ, hoặc thiên vị nào làm mất hoặc làm giảm
công bằng trong cơ hội hoặc đối xử về việc làm và nghề nghiệp, như được
đề cập trong Công ước năm 1958 về Phân biệt đối xử (trong Việc làm và
Nghề nghiệp) (Công ước 111).49
Phân biệt đối xử có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Phân biệt đối xử trực tiếp là
khi, trong một tình huống, một người bị đối xử kém hơn do tình trạng nhiễm HIV
hoặc nghi nhiễm HIV của mình. Ví dụ, một ứng viên dương tính với HIV có thể bị
từ chối công việc sau khi đã làm xét nghiệm HIV như là một phần của việc phỏng
vấn công việc. Trong khi phỏng vấn, ứng viên được hỏi về các loại thuốc mà anh/cô
ta đang sử dụng, tình trạng hôn nhân, hoặc các nội dung khác nhằm mục đích tìm
hiểu tình trạng HIV của ứng viên. Phân biệt đối xử gián tiếp là khi một qui định hoặc
thực hành khi nhìn bên ngoài có vẻ là trung lập nhưng lại đặt một người vào tình thế
bất lợi so với người khác mà không có lý do hợp lý về việc đối xử khác nhau này. Ví
dụ, một qui định của doanh nghiệp về việc khen thưởng phụ thuộc vào khả năng làm
việc thêm giờ của người lao động mà không cân nhắc tới tình huống những người lao

49
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Xem Mục 1(e) trong Khuyến nghị 200.
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động không thể làm thêm giờ do bị ốm, do thực hiện các trách nhiệm làm cha mẹ,
hoặc các lý do khác thì có thể cấu thành sự phân biệt đối xử gián tiếp.
Phân biệt đối xử không cần phải là hành động có chủ ý. Nếu hành động đó làm
giảm công bằng trong cơ hội hoặc đối xử thì đã đủ để coi là hành động phân biệt đối
xử hoặc hành động có tính loại trừ.
Các trường hợp sau đây nêu một vài ví dụ về kỳ thị liên quan tới HIV từ phía
đồng nghiệp mà dựa trên đó người sử dụng lao động đã quyết định sa thải một người
lao động dương tính với HIV.
ϲ[DCP%JȢWȇW
6ȱCȡP0JȢPSW[ύPEϳC%JȢWȇW+$XȠ*[.έR*ϟUUϝ
2JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
0IϩKMJϫKMKϓPDϗOϥVFQCPJPIJKϓRMKOJQȠPUCVJίKUCWMJKZȩVPIJKϓRFPI
VȭPJXϧK*+8-JKPIW[ȪPЄPЄCPIPIJϕϝOOϥVXȠKЄϟPIPIJKϓRFQPIJKPIϩCPJ
VCEȲ*+8ЄȣЄKZȩVPIJKϓO*+8-ϋVSWίNȠȢOVȭPJ-JȳPINȢWUCWЄȲЄϟPIPIJKϓR
EϳCPIW[ȪPЄPDKϋVTνPIPIϩKPJȢPXKȪPЄȲFPIVȭPJXϧK*+80IC[NιRVϵEOϥV
PJȲOPJȢPXKȪP[ȪWEγWPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIUCVJίKCPJVC)γPOϥVPϹCUϝ
PIϩKNCQЄϥPIϫFQCPJPIJKϓRЄȲMȺXȠQDίPVJϕPJPIW[ϓPЄPЄύPIJϗMJȳPIЄϏ
PIϩKPJKϑO*+8ϫNέKNȠOXKϓE&ϧKȡRNϽEEϳCPJȢPXKȪPPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPI
ЄȣUCVJίKPIϩKPJȢPXKȪPEȲ*+86ȱCȡP6ϝKECQ*[.έREJQTνPIJȠPJЄϥPIPȠ[
MJȳPIRJίKNȠJȠPJЄϥPIRJȢPDKϓVЄϝKZϹVJC[XȠQЄȲEJQTνPIVTQPIVȬPJJWϝPI
PȠ[PIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄȣEJϗWȡRNϽEVϷPJȢPXKȪPXȠUϽVKϋRVϱEEȲOσVEϳC
PIW[ȪPЄPϫPKNȠOXKϓEUωЄGFϙCUϽJQέVЄϥPIϡPЄϗPJEϳCFQCPJPIJKϓR
6ȱCȡP0JȢPSW[ύPEϳC%JȢWȇWDȡEDϛSW[ϋVЄϗPJEϳC6ȱCȡP6ϝKECQ*[.έRFϽC
VTȪP%ȳPIϧEEϳC%JȢWȇWXύPJȢPSW[ύP6ȱCȡPЄȣFηP-JW[ϋPPIJϗUϝEϳC
+.1VJCOEJKϋWЄKύWMJQίPXύMJȳPIRJȢPDKϓVЄϝKZϹVTQPI-JW[ϋPPIJϗ6ȱCȡPEJQ
TνPIDνPIXKϓEEJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPIEϳCPIW[ȪPЄPPIϩKUϹFϱPINCQ
ЄϥPIVJϏJKϓPUϽM͠VJϗUȢWUλEJPЄϝKXϧKOϥVPIϩKFȶTνPIPIϩKЄȲFPIVȭPJ
XϧK*+8PJPIEJCEȲDKϏWJKϓPЄCWϝOPȠQ6ȱCȡPEʛPIEJQTνPIUϽUϯJȣKEϳC
PJϻPIPIϩKЄϟPIPIJKϓREϳCPIW[ȪPЄPNȠRJKNȺFQMJȳPIFϽCVTȪPDνPIEJϵPI
MJQCJϙEVKPEι[PȠQ6ȱCȡPSW[ϋVЄϗPJVȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCPIW[ȪPЄPMJȳPI
NȠOTϝKNQέPJQέVЄϥPIEϳCFQCPJPIJKϓR XȭFϱPJMJȳPIEίPVTϫPIϩKNCQЄϥPI
VJϽEJKϓPEȡEPJKϓOXϱEϳCOȬPJ VȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCPIW[ȪPЄPMJȳPIVJϏ
NȠNȺFQZȡEЄȡPIEJQXKϓEEJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPIXϧKCPJVC

%ȡEJȬPJVJϵEM͠VJϗXȠRJȢPDKϓVЄϝKZϹNKȪPSWCPVϧK*+8
Phân biệt đối xử trong công việc có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau,
nhưng thường xảy ra ở ba tình huống chính:
± Trước khi làm việc;
± Trong khi làm việc (liên quan tới các điều khoản và điều kiện làm việc), và
± Sa thải không công bằng (bao gồm sa thải bắt buộc).
29

5ϡVC[Xύ*+8#+&5FȠPJEJQVJCPJVTCNCQЄϥPI

Trước khi làm việc, ứng viên xin việc có thể bị từ chối công khai hoặc ngấm
ngầm vì lý do nhiễm HIV hoặc nghi nhiễm HIV. Ứng viên có thể đã để lộ tình trạng
mình có HIV cho người sử dụng lao động, và kết quả là bị từ chối công việc. Một
ứng viên cũng có thể bị sàng lọc HIV (việc sàng lọc có thể diễn ra thông qua các câu
hỏi phỏng vấn có tính chất phân biệt đối xử hoặc qua việc yêu cầu ứng viên hoặc
nhân viên điền phiếu xác nhận tình trạng sức khỏe trong đó có các câu hỏi được đặt
ra nhằm mục đích xác định người đó có khả năng có HIV hay không). Tương tự,
một ứng viên có thể được yêu cầu làm xét nghiệm HIV như là điều kiện cần để ký
hợp đồng lao động.
Người lao động đang làm việc cũng có thể đối mặt với việc xét nghiệm HIV có
tính chất phân biệt đối xử. Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động
tiết lộ tình trạng HIV hoặc không tuân thủ việc tôn trọng bí mật thông tin sức khỏe
của người lao động.
Trong khi đang làm việc, sự phân biệt đối xử liên quan tới HIV cũng có thể thể
hiện dưới hình thức các điều kiện làm việc bất lợi, bao gồm:
± bị khước từ các cơ hội đào tạo, thăng cấp hoặc thăng chức;
± bị giáng cấp;
± mức thù lao không bình đẳng;
± người sử dụng lao động không đảm bảo giữ bí mật thông tin cá nhân về sức
khỏe của người lao động, bao gồm cả thông tin về tình trạng HIV;
± một yêu cầu mà nhân viên đó phải tiết lộ tình trạng HIV của mình hoặc
của một người khác;
± bị loại trừ khỏi các phúc lợi về y tế hoặc bệnh tật mà những nhân viên khác
đều có; và
± bị từ chối các phương tiện cần có để giúp nhân viên có thể quản lý các
bệnh liên quan tới HIV của mình và tiếp tục làm việc.
Cuối cùng, người lao động có thể bị sa thải không công bằng dựa trên tình trạng
nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV. Việc sa thải có thể là quyết định của người sử dụng
lao động hoặc do người lao động cảm thấy bị ép buộc phải nghỉ việc vì sự kỳ thị và
phân biệt đối xử làm cho môi trường làm việc trở nên không thể chịu đựng nổi (sa
thải bắt buộc)

6ȬPJVTέPIPJKϑOJQσEPIJKPJKϑO*+8
Pháp luật và chính sách quốc gia có thể giới hạn phạm vi bảo vệ từ phân biệt đối xử
trong công việc đến phân biệt đối xử dựa trên tình trạng nhiễm HIV. Tuy nhiên,
trong một số trường hợp, người lao động tuy không có HIV nhưng vẫn có thể bị
kỳ thị hoặc phân biệt đối xử do họ có liên quan tới người sống chung với HIV hoặc
có một số hành vi nhất định, như trong trường hợp phân biệt đối xử dựa trên xu
hướng tình dục.
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Phán quyết dưới đây của Tòa án Nhân quyền tại Ontario, Canada là một ví dụ
về phân biệt đối xử trong công việc do nghi ngờ nhiễm HIV.
%CPCFC
6ȱCȡP0JȢPSW[ύPEϳC1PVCTKQ)KϻC)KIWGTGXȠ0JȠJȠPI2QRG[G*ϟUUϝ
*4612JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
6ȱCȡP0JȢPSW[ύPVέK1PVCTKQPJιPЄϯEЄPMJϫKMKϓPXύXKϓEDϗRJȢPDKϓVЄϝKZϹVϷ
OϥVNCQЄϥPIPϻȢOVȭPJXϧK*+8$ȪPPIW[ȪPEȡQDWϥETνPIPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPI
ЄȣEJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPINȠOPJȢPXKȪPRJϱEXϱDȠPEϳCEȳXȬPIϩKEJϟPI
JϯRRJȡREϳCEȳEȲ*+80IϩKEJϳEϹCJȠPIMJοPIЄϗPJȳPIVCЄȣDKϋVVȬPJVTέPI
*+8EϳCPIϩKEJϟPIMJKPIϩKXϯЄϯEVW[ϏPFϱPIXȠSW[ϋVЄϗPJUCVJίKPIϩKXϯNȠ
FQMJȡEJJȠPIRJȠPPȠPNKȪPSWCPЄϋPVȬPJVTέPI*+8EϳCPIϩKEJϟPI$ȪPPIW[ȪP
EȡQDWϥEEȲUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹFϽCVTȪPVȬPJVTέPIDϗMJW[ϋVVιV DCQIϟOPIJKPIϩ
MJW[ϋVVιV OϝKSWCPJϓXϧKPIϩKEJϟPIXȠVȬPJVTέPIJȳPPJȢP0IϩKSWίPNȺXȠ
PIϩKEJϳEϹCJȠPIDȡEDϛEȡEEȡQDWϥEЄȲXȠEJQTνPIXKϓEEJαOFϵVJϯRЄϟPI
NȠFQXKϓENȠOȿPUCUȷVEϳCEϹCJȠPIXȠVȬPJVTέPIVȠKEJȭPJMJȲMJȿP*ϙMJοPI
ЄϗPJTνPINϩKRJȠPPȠPEϳCMJȡEJJȠPIXȠTνPIVȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCEJϟPIDȪP
PIW[ȪPЄPMJȳPIRJίKNȠNȺFQJϙTCSW[ϋVЄϗPJЄȲ
0IϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄȣЄCEJQDȪPPIW[ȪPЄPOϥVXȿPDίPXύXKϓEEJαOFϵV
XϧKPϥKFWPIPJUCW

ũ6ȳKEίOVJα[TαVNα[NȠOVKϋEMJKRJίKEJαOFϵVJϯRЄϟPIEȳPIXKϓEEϳCEȳFQMJȡEJ
JȠPIRJȠPPȠPXύMJίPȿPIEȳEȲVJϏNȢ[PJKϑOXKTȷV#+&5*ϙЄȣIϹKVJVJCPRJKύP
VϧKVȳKXȠOϥVXȠKЄϟPIPIJKϓREϳCEȳ
/ϥVXȠKMJȡEJJȠPIPȲKVTϽEVKϋRXϧKVȳKTνPIJϙUωMJȳPIЄϋPPJȠJȠPIPϋWEȳEȱP
VKϋRVϱENȠOXKϓEϫЄȢ[
-JKVW[ϏPFϱPIEȳEȳЄȣPȲKXϧKVȳKTνPIDέPVTCKEȳPIϩKOȠUωNȠEJϟPIEȳEȲ*+8
XȠTνPIEȳVJȬȢOVȭPJ6ȳKЄȣЄȡPJIKȡTαVECQUϽVTWPIVJϽEEϳCEȳ
ϪVJϩKЄKϏOЄȲVȳKPIJɡUωEJοPIEȲXαPЄύIȬEίPJPIMJȳPIOC[VTȡKPIϯEXϧK
UW[PIJɡEϳCVȳKXKϓEPȠ[ЄCPIίPJJϫPIVϧKXKϓEMKPJFQCPJEϳCVȳKXȠVȳKMJȳPI
EȲNϽCEJϙPPȠQMJȡENȠRJίKEJαOFϵVJϯRЄϟPINȠOXKϓEEϳCEȳŪ
6ȱCȡPPJιPЄϗPJTνPIMJȳPIEγPRJίKVTCPJNWιPXύVȬPJJȬPJVȠKEJȭPJMJȲMJȿPEϳC
EϹCJȠPI6W[PJKȪPVέKVJϩKЄKϏODȪPPIW[ȪPDϗUCVJίKMJȳPIVJα[EȲDνPIEJϵPI
PȠQXύXKϓEPJȢPXKȪPMJȡEEʛPIDϗUCKVJίKEʛPIPJDνPIEJϵPIXύXKϓEEϹCJȠPI
DϗOαVMJȡEJJȠPI6ȱCȡPMϋVNWιPTνPISW[ϋVЄϗPJUCVJίKEϳCEϹCJȠPIEJϳ[ϋWNȠ
FQUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹFϽCVTȪPXKϓEDȪPPIW[ȪPEȲSWCPJϓXϧKOϥVPIϩKEȲ*+8
6TȪPEUϫЄȲ6ȱCȡPEJQTνPIPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄȣXKRJέO.WιV0JȢPSW[ύP
EϳC1PVCTKQ
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6ϷEJϝKVKϋREιPXKϓENȠO
Không nên từ chối các ứng viên xin việc chỉ vì tình trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV
của họ. Trong vụ việc của Hoffmann và Hãng hàng không South African (2000), một
ứng viên xin việc đã bị từ chối khi xin làm tiếp viên hàng không do tình trạng nhiễm
HIV. Quyết định của tòa án đứng về phía bên nguyên. Tòa án South Africa đã nhấn
mạnh tác động vô cùng to lớn của sự phân biệt đối xử liên quan tới việc làm.
0CO2JK
6ȱCȡP*KϋPRJȡREϳC0CO2JK,CESWGU%JCTN*QHHOCPPXȠJȣPIJȠPI
MJȳPI5QWVJ#HTKECP*ϟUUϝ%%6RJȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPI
PȿO
0IϩKUϝPIEJWPIXϧK*+8NȠPJȲOVJKϏWUϝ:ȣJϥKЄϝKZϹXϧKJQȠPEίPJMJϝPMJϡEϳC
JϙXϧKЄϗPJMKϋPUȢWUλE*ϙRJίKЄϝKOσVXϧKЄKύWMKϓPDαVNϯKXȠUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹEȲ
VȭPJJϓVJϝPI*ϙDϗM͠VJϗXȠDϗZȣJϥKZCNȡPJ6TQPIXϱXKϓEPȠ[JϙDϗVϷEJϝKEȳPIXKϓE
DϫKXȬVȬPJVTέPIEȲ*+8OȠMJȳPINKȪPSWCPVϧKPȿPINϽEVJϽEJKϓPEȳPIXKϓEEϳCJϙ
….
6ȡEЄϥPIEϳCRJȢPDKϓVЄϝKZϹNȪPPIϩKUϝPIEJWPIXϧK*+8NȠXȳEȶPIVQNϧP6TQPI
VJϋIKϧKEȳPIXKϓEVȡEЄϥPIPȠ[VJιOEJȭEȱPOέPJOωJP0ȲMJϧEVϷSW[ύPЄϯE
MKϋOUϝPIEϳCJϙ

$ϗVϷEJϝKVKϋREιPPIJύPIJKϓREϱVJϏ
Trong khi phân biệt đối xử liên quan tới HIV có thể dẫn đến việc bị khước từ một
công việc nào đó, nó cũng có thể dẫn đến việc bị khước từ làm việc trong một số
nghề nghiệp nhất định. Ví dụ, trong phán quyết về Hoffman nêu ở trên, người sử
dụng lao động tranh luận rằng Hoffman cần phải không có HIV mới có thể thực
hiện được nhiệm vụ của một tiếp viên hàng không. Cụ thể hơn, người sử dụng lao
động khẳng định rằng Hoffman cần phải dùng vaccine phòng bệnh sốt vàng da, và
tình trạng nhiễm HIV của anh ấy sẽ ngăn cản việc anh ấy thu nhận được vaccine,
trong khi lại làm anh dễ bị đau ốm hơn. Tòa án bác bỏ luận điểm này, cho rằng chỉ
riêng tình trạng nhiễm HIV không thể biện minh cho việc không cho Hoffman
làm việc.
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0CO2JK
6ȱCȡP*KϋPRJȡREϳC0CO2JK,CESWGU%JCTN*QHHOCPPXȠ*ȣPIJȠPIMJȳPI
5QWVJ#HTKECP*ϟU%%62JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
5ϯJȣKXȠMJȳPIJKϏWDKϋVMJȳPIDCQIKϩEȲVJϏDKϓPOKPJEJQXKϓEVϷEJϝKSW[ύPЄϯE
ЄȡPJIKȡFϽCVTȪPPȿPINϽERJεOEJαVEϳCPJϻPIPIϩKEȲ*+85ϽЄϝKZϹEϳCEJȷPI
VCXϧKPJϻPIPIϩKEȲ*+8RJίKEȿPEϵVTȪPPJϻPIЄȡPJIKȡEJσVEJωXȠЄȷPIЄλPXύ
OσV[JϙE*ϙRJίKЄϯEDίQXϓMJϛKPJϻPIЄȡPJIKȡOCPIVȭPJVJȠPJMKϋPXȠEȲЄϗPJ
MKϋPXϧKJϙ%JȷPIVCEγPRJίKЄαWVTCPJXϧKPJϻPISWCPЄKϏOMJȳPIPJϻPIUCKNγO
OȠEȱPRJϡDKϋPJKϓPPC[Xύ*+86JϽEVTέPIOϥVUϝPIϩKEȲ*+8EȲVJϏVTQPIOϥV
UϝVTϩPIJϯRPJαVЄϗPJMJȳPIRJȶJϯRЄϏNȠOEȳPIXKϓEEϳCVKϋRXKȪPJȠPIMJȳPI
MJȳPIVJϏDKϓPOKPJEJQXKϓENQέKVTϷVαVEίPJϻPIPIϩKЄCPIUϝPIEJWPIXϧK*+8TC
MJϛKEȳPIXKϓEVKϋRXKȪPJȠPIMJȳPIŪ6ȱCȡPSW[ϋVЄϗPJVJȪOũEJϕEȿPEϵVTȪPXαPЄύ
[JϙEXKϓENQέKVTϷOϥVPIϩKEȲ*+8EJϕFϽCVTȪPNȺFQFPIVȭPJXϧK*+8NȠMJȳPIVJϏ
DȠQEJϻC0ϋWЄϯEЄKύWVTϗJKϓWSWίJϙEȲVJϏUϝPIEWϥEUϝPIDȬPJVJϩPIXȠJϙEȲ
VJϏNȠODαVEϵEȳPIXKϓEPȠQOȠJϙEȲЄϳPȿPINϽEŪ OϱE 

:ȩVPIJKϓO*+8DλVDWϥEXȠUȠPINϙE*+8
Một số người sử dụng lao động yêu cầu xét nghiệm HIV bắt buộc, đặc biệt là trong
một số nghề nghiệp nhất định. Trong một số trường hợp, ứng viên xin việc và người
lao động có thể bị xét nghiệm HIV mà không được hỏi ý kiến trước, việc này vi
phạm quyền cơ bản về việc giữ bí mật thông tin cá nhân. Quyết định năm 2012 của
Tòa án Tối cao Nigeria là một ví dụ về vấn đề này.
0KIGTKC
6ȱCȡP6ϝKECQDCPI.CIQU)GQTIKPC#JCOGHWNGXȠ6TWPIVȢO;Vϋ+ORGTKCN
*ϟUUϝ+&2JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
0ȿODȪPPIW[ȪPЄPЄϯEDȪPDϗЄPVTWPIVȢO[Vϋ & XȠDȡEUɡ & VW[ϏP
FϱPINȠOJϥNȺ0ȿOMJKЄCPIOCPIDγWEȳEȲOϥVXȠKOϱPPJϙVXȠPJϩDȡEUɡ
&ЄKύWVTϗ$ȡEUɡ&VKϋPJȠPJOϥVXȠKZȩVPIJKϓOEJεPЄQȡPPJPIMJȳPIPȲKEJQ
DȪPPIW[ȪPЄPDKϋVЄȲNȠZȩVPIJKϓOIȬXȠMϋVSWίZȩVPIJKϓO6JC[XȠQЄȲEȳЄϯE
EJQPIJϕϝOJCKVWγP$ȡEUɡ&EJW[ϏPEȳVϧKDϓPJXKϓPMJȡEЄϏNȠOVJȪOOϥVXȠKZȩV
PIJKϓOMJȡEϪЄȲEȳXȠEJϟPIEȳЄϯE[ȪWEγWEWPIEαROηWOȡW*ϙMJȳPIPȲKVέK
UCQNέK[ȪWEγWPJXι[5CWЄȲDȪPJXKϓPEJQDKϋVEȳFPIVȭPJXϧK*+8XȠVKϋRVJGQ
EȳDϗVTWPIVȢOUCVJίK5CWMJKDϗUί[VJCKEȳDϗ6TWPIVȢOXȠDȡEUɡDȪPDϗЄPVϷEJϝK
FϗEJXϱEJȿOUȲE[VϋXȬNȺFQEȳEȲ*+8
4ȴTȠPITνPIVTQPIVȬPJJWϝPIPȠ[DȪPPIW[ȪPЄPDϗEJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPIXȬEȳ
FPIVȭPJXϧK*+8VW[PJKȪPDȪPDϗЄPNιRNWιPTνPIXKϓEUCVJίKNȠЄȷPIXȬDȪPPIW[ȪP
ЄPEȲVJϏIȢ[TϳKTQEJQPJϻPIPJȢPXKȪPMJȡEXȠPIϩKDϓPJ6ȱCȡPDȡEЄȣDȡEDϛ
NιRNWιPPȠ[6ȱCEJQTνPIXȬDȪPPIW[ȪPNȠJϥNȺEȳMJȳPIIȢ[PIW[JKϏOEJQPJȢPXKȪP
[VϋXȠDϓPJPJȢP6ȱCȡPMϋVNWιPTνPIXKϓEUCVJίKũЄȣFϽCVTȪPUϽȡEȺЄϯEVJϽEJKϓP
XϧKȺЄϟZαWXȠJQȠPVQȠPDαVEȳPIŪ6ȱCȡPEʛPIMϋVNWιPTνPIXKϓEZȩVPIJKϓO*+8OȠ
MJȳPIЄϯEUϽЄϟPIȺNȠUϽXKRJέOSW[ύPЄϯEUϝPIXϧKRJεOIKȡEϳCDȪPPIW[ȪP
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:ȩVPIJKϓO*+8XȠUϵEMJϛGEϥPIЄϟPI
Nhiều người cho rằng yêu cầu ai đó xét nghiệm HIV trước khi làm việc sẽ bảo vệ
cả người lao động và doanh nghiệp. Ngoài vấn đề quyền con người trong việc xét
nghiệm HIV bắt buộc, đặc biệt là nơi người lao động thậm chí không biết mình
đã bị xét nghiệm, có nhiều lý do tại sao xét nghiệm HIV bắt buộc không bảo vệ cả
người lao động và cả doanh nghiệp.
± Tiếp xúc thông thường với một người lao động có HIV không làm cho
những người lao động khác có thể nhiễm HIV.
± Thời gian cửa sổ của HIV trong khoảng hai tuần đến sáu tháng (trung
bình từ hai đến ba tháng), do vậy, kết quả âm tính rất có thể là kết quả
không chính xác.
± Người lao động hoặc ứng viên xin việc có thể hôm nay không bị nhiễm,
nhưng ngày mai lại có thể nhiễm HIV; do vậy, xét nghiệm HIV bắt buộc
không bảo vệ được sức khỏe của cộng đồng; và
± Trong một môi trường làm việc mà quyền của người sống chung với HIV
được tôn trọng, người lao động sẽ sẵn sàng hơn trong việc làm xét nghiệm
tự nguyện, và thay đổi hành vi để họ ít gặp rủi ro hơn hoặc giảm rủi ro lan
truyền HIV và trở thành những người vận động cho việc phòng ngừa. 50
Theo Khuyến nghị số 200, không nên yêu cầu người lao động, bao gồm lao
động di cư, người tìm việc và ứng viên xin việc xét nghiệm HIV hoặc các hình thức
sàng lọc HIV khác.51 Thêm nữa, kết quả xét nghiệm HIV cần phải được bảo mật và
không cản trở việc tiếp cận việc làm, việc bổ nhiệm, ổn định công việc hoặc cơ hội
thăng tiến.52
Một số quốc gia ngăn cấm xét nghiệm HIV bắt buộc vì công việc. Khuyến
nghị số 200 cũng kêu gọi các chính phủ có những qui trình giải quyết khiếu nại có
thể tiếp cận dễ dàng để đảm bảo việc bồi thường cho người lao động khi các quyền
này của họ bị vi phạm.53
Khi luật pháp ngăn cấm xét nghiệm HIV bắt buộc trong việc làm, tòa án cũng
ủng hộ sự bảo vệ này. Ví dụ, ngày 22 tháng 2 năm 2010, Tòa án Hiến pháp ở Costa
Rica đã ra quyết định rằng Trung tâm Phục hồi Quốc gia (CENARE) không thể
yêu cầu ứng viên xin việc làm xét nghiệm HIV.54

ILO, Tác động của Việc làm với việc Tuân thủ và Điều trị HIV , Geneva 2013.
Khuyến nghị số 200, mục 25.
52
Như trên, mục 26.
53
Như trên, mục 29.
54
Tòa án Tối cao Costa Rica, XX và. Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), Hồ sơ
số 09-007890-0007-CO, Phán quyết ngày 29 tháng 1 năm 2010 (có trong đĩa CD đính kèm).
50
51

34

-͠VJϗXȠRJȢPDKϓVЄϝKZϹNKȪPSWCPVϧK*+8

Trong trường hợp của Gary Shane Allpass với Trang trại Mooikloof Estates
(PTY) LTD và Trung tâm Mooik-loof Equestrian, Tòa án Lao động của Nam Phi
quyết định rằng việc yêu cầu một người lao động có HIV trả lời các câu hỏi phỏng
vấn về xu hướng tình dục của anh ta và điền thông tin về việc anh ta có đang dùng
thuốc cho bất cứ bệnh mãn tính nào không có thể được coi là có mục đích sàng lọc
có tính chất phân biệt đối xử.55

6JȷEЄε[XKϓEVXαPXȠZȩVPIJKϓO*+8VϽPIW[ϓP
Mặc dù Khuyến nghị số 200 và Bộ Qui tắc ứng xử của ILO kêu gọi chống lại việc
yêu cầu xét nghiệm HIV bắt buộc, cả hai văn bản đều khuyến khích việc tư vấn và
xét nghiệm HIV tự nguyện (VCT). VCT không chỉ là công cụ chẩn đoán mà còn
là một thành phần quan trọng của chiến lược toàn diện về dự phòng HIV và AIDS.
Bởi vậy, Khuyến nghị kêu gọi các chương trình dự phòng ở nơi làm việc “khuyến
khích người lao động biết tình trạng HIV của mình bằng cách thực hiện xét nghiệm
HIV và tư vấn tự nguyện”.56
VCT trao quyền cho mọi người để biết về tình trạng HIV của mình, từ đó,
họ có thể thực hiện các biện pháp dự phòng hoặc điều trị nếu cần. Nơi làm việc có
thể hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ y tế lồng ghép về dự phòng, điều trị và chăm sóc cho
người lao động bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, và có thể chuyển gửi họ tới các dịch
vụ sẵn có.
Khuyến nghị số 200 kêu gọi xét nghiệm HIV cần phải là “hoàn toàn tình
nguyện và không bị bất cứ ép buộc nào” và kêu gọi các chương trình xét nghiệm
“tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về bảo mật thông tin, tư vấn và có sự đồng ý”.57 Tư
vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện không chỉ bảo vệ sức khỏe của người lao động
mà còn giúp phòng ngừa lan truyền HIV, vì nếu một người có HIV làm xét nghiệm
sớm và được điều trị với thuốc kháng vi-rút, tải lượng vi-rút của anh ta hoặc cô ta sẽ
giảm, và do vậy, làm giảm nguy cơ làm lan truyền HIV sang người khác.

Tòa án Lao động Nam Phi, Gary Shane Allpass và Trang trại Mooikloof (Pty) Ltd và Trung
tâm Mooik-loof Equestrian, Hồ sơ số JS178/09, Phán quyết ngày 16 tháng 2 năm 2011 (có trong đĩa
CD đính kèm).
56
Khuyến nghị số 200, mục 16(d).
57
Như trên, mục 24.
55
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$ίQOιVVJȳPIVKPNKȪPSWCPVϧK*+8
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ tôn trọng các thông tin cá nhân của người lao
động và bảo đảm bí mật thông tin cá nhân liên quan tới tình trạng HIV, bao gồm,
kết quả khám sức khỏe của người lao động, của gia đình họ và của người phụ thuộc
vào họ. Thêm nữa, không nên yêu cầu người lao động tiết lộ thông tin về tình trạng
HIV của họ và của người khác. Tổ chức ILO đã xây dựng bộ qui tắc thực hành về
quyền của người lao động để bảo vệ quyền được giữ bí mật thông tin cá nhân
$ϥ3WKVλEVJϽEJȠPJEϳC+.1$ίQXϓVJȳPIVKPEȡPJȢPEϳCPIϩKNCQ
ЄϥPI  
/ϱE
0IϩK UϹ FϱPI NCQ ЄϥPI PIϩK NCQ ЄϥPI XȠ ЄέK FKϓP EϳC Jϙ EγP JϯR VȡE DίQ Xϓ
VJȳPIVKPEȡPJȢPXȠZȢ[FϽPIEȡEEJȭPJUȡEJXύVJȳPIVKPEȡPJȢPEϳCPIϩKNCQ
ЄϥPIRJȶJϯRXϧKEȡEPIW[ȪPVλEVTQPI$ϥ3WKVλEVJϽEJȠPJPȠ[
/ϱE
6αVEίOϙKPIϩKDCQIϟOPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄέKFKϓPEϳCPIϩKNCQЄϥPI
EȡE E SWCP Xύ XKϓE NȠO XȠ PIϩK NCQ ЄϥPI PJϻPI PIϩK VKϋR EιP EȡE VJȳPI VKP
EȡPJȢPEγPRJίKVWȢPVJϳSWKЄϗPJXύDίQOιVVJȳPIVKPRJȶJϯRXϧKXKϓEVJϽEVJK
PJKϓOXϱEϳCJϙXȠEȡEPIW[ȪPVλEVTQPI$ϥ3WKVλEVJϽEJȠPJPȠ[
/ϱE
0IϩKNCQЄϥPIEȲVJϏVϷDϛSW[ύPIKϻDȭOιVVJȳPIVKPEȡPJȢPEϳCOȬPJ

Ở nơi mà quyền giữ bí mật thông tin cá nhân không được tôn trọng, người lao động
có HIV rất dễ bị kỳ thị và phân biệt đối xử, điều mà cuối cùng có thể khiến họ phải xin
thôi việc. Quyết định của Tòa án Nhân quyền của Canada về trường hợp Fontaine với
Công ty Canadian Pacific Ltd. là một ví dụ về những rủi ro gây ra bởi sự rò rỉ thông tin
cá nhân.
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%CPCFC
6ȲCȡP0JȢPSW[ύPEϳC%CPCFC(QPVCKPGXϧK%ȳPIV[%CPCFKCP2CEKƒE
.VF*ϟUUϝ6&2JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
)KNNGU(QPVCKPGOϥVPIϩKЄȠPȳPIPJKϑO*+8ЄϯEEȳPIV[%CPCFKCP2CEKƒEVW[ϏP
FϱPINȠOЄγWDϋREJQOϥVPJȲOPJȢPXKȪPЄϩPIUλVMJQίPIPIϩKVTQPIOϥV
NȡPVTέKϫ5CUMCVEJGYCP%CPCFC-JKCPJVCVKϋVNϥVȬPJVTέPI*+8EϳCOȬPJEJQOϥV
VJȠPJXKȪPEϳCPJȲOVKPVϵENCPVTW[ύPTαVPJCPJ5ϽRJίPϵPIEϳCPIϩKVTϫPI
PJȲOЄϝKXϧKVJȳPIVKPЄȲЄȣVέQTCOϥVOȳKVTϩPINȠOXKϓEVJȶЄϗEJ#PJVCVϷEJϝK
ȿPUȡPIPIC[UȡPIJȳOЄȲVW[ȪPVTW[ύPXϧKEȡEVJȠPJXKȪPMJȡEVTQPIPJȲOTνPI
JϙEȲVJϏDϗTϳKTQPϋWȿPVJϵEȿPOȠ(QPVCKPGEJWεPDϗEJQJϙ0IϩKVTϫPIPJȲO
EʛPIVJϏJKϓPOϝKNQPIέKЄϝKXϧKUϽCPVQȠPEϳC(QPVCKPGJȠOȺTνPIEίPJȲOEȲ
VJϏEȲRJίPϵPIDέQNϽEXϧKVJȳPIVKPXύXKϓECPJVCEȲ*+80JϻPIRJίPϵPIPȠ[
VέQTCDγWMJȳPIMJȭVJȶЄϗEJЄϋPPϣK(QPVCKPGPJCPJEJȲPISW[ϋVЄϗPJTϩKMJϛKMJW
VTέK6ȱCȡP%CPCFCEJQTνPIFȶ(QPVCKPGMJȳPIEJȭPJVJϵEDϗUCVJίKVJϽEVϋDγW
MJȳPIMJȭVJȶЄϗEJEʛPIIȢ[TCMϋVSWίPJXι[NȠOEJQ(QPVCKPGDϗUCVJίKDλVDWϥE
FQUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹNKȪPSWCPVϧK*+8

2JȢPDKϓVЄϝKZϹVTQPIVKϋREιPXύDίQVTϯZȣJϥK
PLHIV có thể bị loại trừ ra khỏi phạm vi của các chương trình bảo hiểm (y tế,
khuyết tật, và bảo hiểm nhân thọ) và các chương trình chăm sóc sức khỏe liên quan
tới công việc. Khuyến nghị số 200 cho rằng, người lao động đang chung sống với
HIV và người phụ thuộc vào họ nên hưởng lợi từ việc được tiếp cận đầy đủ dịch
vụ chăm sóc sức khỏe, cho dù nó được đưa ra dưới những điều khoản về sức khỏe
cộng đồng, an sinh xã hội, bảo hiểm cá nhân hoặc các chương trình khác.58 Thêm
nữa, mục 20 của Khuyến nghị qui định không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng
nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV trong việc tiếp cận các hệ thống bảo trợ xã hội và bảo
hiểm liên quan tới nghề nghiệp và các phúc lợi trong các hệ thống đó, bao gồm y tế,
tử tuất, khuyết tật, và phúc lợi cho người sống sót.

5CVJίKDαVEȳPI
Một trong những hình thức phân biệt đối xử liên quan tới HIV phổ biến nhất là sa
thải không công bằng. Việc này làm người lao động mất thu nhập và sinh kế, và có
thể làm giảm tiếp cận các phúc lợi y tế liên quan tới việc làm cho người lao động, gia
đình họ và người phụ thuộc vào họ. Khuyến nghị số 200 qui định rằng tình trạng
nhiễm HIV hoặc nghi nhiễm HIV không nên là lý do để sa thải người lao động.59
Một số quốc gia có luật pháp bảo vệ quyền khỏi bị sa thải bất công do tình trạng
58
59

Khuyến nghị số 200, mục 17-19.
Tài liệu như trên., mục 11.
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nhiễm HIV hoặc nghi nhiễm HIV. Phát quyết của Tòa Lao động của Nam Phi về
vụ Gary Shae và Mooikloof Estates (Pty) xét đến vấn đề sa thải bất công do tình
trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV.
0CO2JK
6ȱCȡP.CQЄϥPI0CO2JK)CT[5JCPG#NNRCUUXϧK6TCPIVTέK/QQKMNQQH
2V[ .VFXȠ6TWPIVȢO/QQKNMNQQH'SWGUVTKCP*ϟUUϝ,52JȡP
SW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
#NNRCUU ЄϯE /QQKMNQQH 'UVCVGU VW[ϏP FϱPI NȠO PIϩK JϧPI FηP EϭK PIϽC XȠ
SWίPNȺVTέKPIϽCXȠQPIȠ[VJȡPIPȿO6έKVJϩKЄKϏOVW[ϏPFϱPICPJЄȣ
UϝPIEJWPIXϧK*+8IγPPȿO6TϧEMJKЄϯEVW[ϏPFϱPI#NNRCUUЄȣVTίKSWCOϥV
EWϥERJϛPIXαPXȠMJKЄȲCPJPȲKXϧKPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPINȠCPJЄCPIVTQPI
VȬPJVTέPIũUϵEMJϛGVϝVŦ0IC[UCWMJKЄϯEVW[ϏPXȠQNȠOXKϓE#NNRCUUЄϯE[ȪW
EγWЄKύPXȠQVϩMJCKVTQPIЄȲ[ȪWEγWVJȳPIVKPXύXKϓECPJEȲЄCPIUϹFϱPIDαVM͠
ũVJWϝEOȣPVȭPJŪPȠQMJȳPI#PJVJϽEJKϓPVJGQXȠIJKTνPICPJЄCPIWϝPIVTQPIUϝ
PJKύWVJWϝEMJȡEVJWϝEЄKύWVTϗVȬPJVTέPIPJKϑO*+8JȠPIPIȠ[-JKDKϋVVȬPJVTέPI
*+8EϳCCPJPIϩKSWίPNȺPIC[NιRVϵEUCVJίKCPJXϧKNȺFQCPJЄȣIKCPFϝKMJȳPI
VJȳPIDȡQЄȷPIXύVȬPJVTέPIEϳCOȬPJXȠTνPIVJϽEUϽVJȬCPJЄCPIũTαVϝO[ϋWŪ
$ȪPEέPJPJϻPIEȡQDWϥEXύXKϓERJȢPDKϓVЄϝKZϹXȠUCVJίKVTȡKRJȡRNWιV#NNRCUU
PIϩKЄȣUϝPIVTQPIVTCPIVTέKEϳCPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIVJGQVJϛCVJWιPVTQPI
JϯRЄϟPINCQЄϥPIEȱPEȡQDWϥETνPICPJDϗNȠOPJϱEЄϝKZϹVJȳDέQXȠЄWϡKEϡ
TCMJϛKVTCPIVTέK
6ȱCȡPTCSW[ϋVЄϗPJTνPI#NNRCUUЄȣDϗRJȢPDKϓVЄϝKZϹXȠDϗEJαOFϵVJϯRЄϟPI
OϥVEȡEJDαVEȳPIFQVȬPJVTέPI*+8XȠRJίKЄϯEDϟKVJϩPIVJȡPINPIEJQ
PJϻPIVJKϓVJέKXȠEJKRJȭCPJRJίKEJϗW6ȱCȡPEJQTνPIXKϓEUCVJίKЄȣXKRJέO
SW[ύPDȬPJЄοPIPȪWVTQPIOϱEEϳC*KϋP2JȡREϳC0CO2JKUϝPȿO
6ȱCȡPEʛPIEJQTνPIXKϓEUCVJίKNȠXKRJέO.WιVXύ3WCPJϓ.CQЄϥPIUϝPȿO
XȠ.WιVXύ$ȬPJЄοPIVTQPI8KϓENȠOUϝPȿO

Trong vụ việc của XX với Công ty Gun Club, Tòa án Hiến pháp của Columbia xem
xét khiếu nại về việc bị sa thải bất công dựa trên tình trạng HIV.60 Tòa án cho rằng,
bên khiếu nại, một nhân viên của Gun Club Corporation, được bác sĩ của người sử
dụng lao động yêu cầu làm xét nghiệm HIV. Khi anh ta có kết quả dương tính thì
ngay lập tức anh bị sa thải. Cho rằng việc sa thải là hành động phân biệt đối xử, tòa
án cũng lưu ý việc bác sĩ tiết lộ thông tin về tình trạng HIV của người lao động cho
người sử dụng lao động. Tòa án yêu cầu gửi một bản sao của phán quyết cho ban
kiểm tra y tế quốc gia.

Tòa án Hiến pháp của Colombia, XX và Công ty Gun Club, Hồ sơ số SU-256/96, Phán
quyết ngày 30 tháng 5 năm 1996 (có trong đĩa CD đính kèm).
60
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ȀKύWEJϕPJJϯRNȺEȳPIXKϓEЄϗCЄKϏONȠOXKϓEXȠ
SW[ύPЄϯEVKϋRVϱENȠOXKϓE
Mục 11 của Khuyến nghị số 200 nêu rõ việc nhiễm hoặc bị nghi nhiễm HIV không
thể là lý do để chấm dứt việc làm với người lao động. Đồng thời, Mục 13 của Khuyến
nghị nêu rằng những người lao động có các bệnh liên quan đến HIV không nên bị
từ chối cơ hội được tiếp tục làm công việc của họ, và cần điều chỉnh hợp lý công việc
và địa điểm làm việc nếu cần thiết, miễn là sức khỏe của họ phù hợp với công việc.
Có nhiều biện pháp bố trí người lao động có bệnh liên quan tới HIV mà người
sử dụng lao động có thể làm, như là thay đổi yêu cầu công việc hay thời gian làm việc,
đào tạo và/hoặc điều chuyển nhân sự. Với người bị ảnh hưởng bởi HIV, do thường
phải chăm sóc người thân hoặc người phụ thuộc có HIV, có thể hỗ trợ bằng cách
cho họ được phép nghỉ không lương hoặc thời gian làm việc linh hoạt, khi những
điều này là hợp lý. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cũng có thể minh chứng
cho quyết định sa thải một người với lý do người đó không thể thực hiện được các
nhiệm vụ cần làm. Việc chấm dứt việc làm phải dựa trên những bằng chứng y tế và
khoa học khách quan và tuân theo những qui trình đảm bảo an toàn có thể áp dụng
được, như là qui trình thảo luận và tham vấn thường được áp dụng tại nơi làm việc.
Phán quyết sau đây của tòa án Công nghiệp Botswana là một ví dụ.
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6ȱCȡP%ȳPIPIJKϓR$QVUYCPC/QPCTGXȠ%ȳPIV[$QVUYCPC#UJ*ϟU
UϝPȿO2JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
0ȿODȪPPIW[ȪPЄPЄϯEVW[ϏPFϱPINȠOEȡPDϥPJȢPUϽRJϱVTȡEJXύSWCPJϓ
NCQЄϥPI0ȿODȡEUЃEϳCEȳPIV[DKϋVTνPIDȪPPIW[ȪPEȲ*+80ȿOUϵE
MJϛGEϳCDȪPPIW[ȪPЄPUW[[ϋWXȠEȡEVTKϓWEJϵPIUϧOEϳC#+&5ZWαVJKϓP-ϋVSWί
MKϏOVTCUϵEMJϛGEJQDKϋVVJϽEVϋCPJVCЄȣTαV[ϋW6ϷVJȡPIPȿOPIϩKPJȢP
XKȪPRJίKPJιRXKϓPPJKύWNγP&QXι[CPJVCRJίKPIJϕNȠOPIȠ[VȭPJЄϋPVJȡPI
PȿO-JKSWC[VTϫNέKNȠOXKϓEXȠQVJȡPIPȿOCPJVCEJϕЄϋPESWCPЄϯE
PIȠ[TϟKUCWЄȲPIJϕϝOJϋVPIȠ[%WϝKVJȡPIPȿOPIϩKPJȢPXKȪPIϹKHCZ
EJQPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄPZKPPIJϕϝOVQȠPDϥVJȡPI0IϩKUϹFϱPINCQЄϥPI
EJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPIXϧKCPJVCXȠQPIȠ[VJȡPIPȿO
6ȱCȡPDKϋVTνPIOσEFȶPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIDKϋVXύVȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCDȪP
PIW[ȪPЄPVϷPȿOPJPIЄȣMJȳPIEJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPIMJKDȪPPIW[ȪP
XηPEȲVJϏVJϽEJKϓPEȳPIXKϓEEϳCOȬPJ6ȱCȡPEʛPINWȺTνPIMJKUϵEMJϛGEϳCPIϩK
NCQЄϥPIUW[[ϋWPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄȣJϣVTϯCPJEJϣϫXȠRJPIVKϓPЄϏЄϋP
DϓPJXKϓPVTίEJKRJȭ[VϋXȠЄίODίQTνPICPJVCPJιPЄϯEEJȿOUȲE[VϋVϝVPJαV
*PPϻCOσEFȶPIϩKNCQЄϥPIUϹFϱPIXϯVSWȡUϝPIȠ[PIJϕϝOEJQRJȩRNȠ
PIȠ[XȠTαVPJKύWNγPEJϕNȠOXKϓEPϹCPIȠ[PIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIXηPVTίNPIEJQ
CPJVCЄϳVJȡPI6ȱCȡPVTȭEJFηP-JQίP%ȳPIϧEUϝEϳC+.1PȿOVJGQЄȲ
ũ=0?IϩKUϹFϱPINCQЄϥPIEȲVJϏEJαOFϵVJϯRЄϟPIXϧKPIϩKNCQЄϥPIVTQPIVTϩPI
JϯRXKϓEЄȲNȠJϯRNȺXȠEȲNKȪPSWCPVϧKMJίPȿPIJC[ЄέQЄϵEEϳCPIϩKNCQЄϥPIJQσE
FϽCVTȪPPJϻPIЄȱKJϛKEϳCXKϓEVJϽEJKϓPPJKϓOXϱVϡEJϵEJC[FϗEJXϱŦ6ȱCȡPEJQ
TνPIFQUϵEMJϛGSWȡ[ϋWDȪPPIW[ȪPMJȳPIVJϏVJϽEJKϓPPJϓOXϱEϳCOȬPJNȢWJP
PϻCXȠEȳPIXKϓEEϳCCPJDϗίPJJϫPIFQUϽXλPIOσVEϳCOȬPJ6TQPIJQȠPEίPJ
PȠ[XȠEȢPPJλEPJϻPIJȠPJЄϥPIOȠDȪPUϹFϱPINCQЄϥPIЄȣNȠOЄϏRJȶJϯRXϧK
VȬPJVTέPIDϓPJVιVEϳCDȪPPIW[ȪPVȱCȡPSW[ϋVЄϗPJXKϓEEJαOFϵVJϯRЄϟPINȠOXKϓE
NȠEȳPIDνPI

%ȡEPJȲOPIW[EECQXȠRJȢPDKϓVЄϝKZϹXύXKϓENȠO
Một số nhóm nhất định như nam quan hệ tình dục với nam (MSM), người bán
dâm hoặc người tiêm chích ma túy (IDUs) được coi là những nhóm “có nguy cơ”
khi họ thực hiện một số hành động hoặc có lối sống làm cho họ có nguy cơ lây
nhiễm HIV cao hơn các nhóm khác. Một số nhóm khác, do các yếu tố về văn hóa,
kinh tế, xã hội cũng có thể có rủi ro cao hơn về HIV so với các nhóm khác, bao gồm
trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, người lao động di cư, người khuyết tật, người tị
nạn, và người bị mất chỗ ở.61
Người nào thuộc các nhóm này thường hay phải đối mặt với sự kỳ thị nhiều
tầng lớp, và có xu hướng bị phân biệt đối xử nặng nề hơn các nhóm khác, đặc biệt
là khi họ có HIV.62 Hậu quả là họ thường gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận các dịch
vụ sức khỏe và cơ hội giáo dục, việc làm. Những trở ngại này tác động tiêu cực tới
hiệu quả của các hoạt động phòng, chống HIV, đặc biệt là ở các quốc gia có dịch tập
Xem thêm UNAIDS, Hướng dẫn Thuật ngữ của UNAIDS (UNAIDS Terminology
Guidelines), Tái bản (Geneva, 2011).
62
Xem UNAIDS, The Gap Report, đã trích dẫn.
61
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trung nơi tỉ lệ mắc HIV trong các nhóm đích, như MSM và người chuyển giới, cao
hơn tỉ lệ chung của cộng đồng. Dưới đây là hai ví dụ minh họa

:WJϧPIVȬPJFϱE
Kỳ thị và phân biệt đối xử trong công việc dựa trên cơ sở xu hướng tình dục tương đối
phổ biến. Người lao động có thể bị phân biệt đối xử chỉ do xu hướng tình dục của bản
thân hoặc bị phân biệt đối xử do liên quan tới việc nhiễm hoặc bị cho là nhiễm HIV.63
Tại một số quốc gia, phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục bị pháp luật
nghiêm cấm. Ví dụ, hiến pháp của Nam Phi và Ecuador ngăn cấm sự phân biệt đối
xử như vậy.64
Quyền không bị phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục cũng bao gồm
quyền tự do cá nhân.
8PISWϝE#PJ
6ȱCȡP%JȢWȇWXύSW[ύPEQPPIϩK5OKVJXȠ)TCF[XϧK8PISWϝE
#PJ*ϟUUϝCPF2JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO

%Ȳ OϥV VJϩK -JȳPI NϽE *QȠPI IKC #PJ EȲ EJȭPJ UȡEJ RJίP ЄϝK XKϓE VW[ϏP FϱPI
PJϻPIPIϩKЄϟPIVȭPJ/ϥVEWϥEЄKύWVTCXύVȬPJVTέPIЄϟPIVȭPJNW[ϋPȡKEϳCOϥV
SWȢPPJȢPPCOXȠOϥVSWȢPPJȢPPϻЄȣЄϯEVKϋPJȠPJ5CWЄȲJCKSWȢPPJȢPDϗ
UCVJίK*ϙMJϫKMKϓPXϧKNȺFQJϙЄȣDϗUCVJίKFQZWJϧPIVȬPJFϱEEϳCOȬPJXȠ
ЄKύWPȠ[NȠXKRJέOSW[ύPЄϯEIKϻDȭOιVЄϩKUϝPITKȪPIVSWKЄϗPJVέKЄKύWEϳC
%ȳPIϧEEϳC%JȢWȇWXύ3W[ύPEQPPIϩK6ȱCȡPSW[ϋVЄϗPJTνPIEWϥEЄKύWVTCNȠ
XKRJέOSW[ύPЄϯEIKϻDȭOιVЄϩKUϝPITKȪPIV

$ίPFέPIIKϧKXȠVJϏJKϓPIKϧK
Người chuyển giới, đặc biệt là người chuyển giới từ nam sang nữ, đối mặt với nhiều
nguy cơ liên quan tới HIV và dễ bị tổn thương. Họ thường là nạn nhân của sự kỳ
thị và phân biệt đối xử khắc nghiệt nhất mà nguyên nhân là do cách họ thể hiện bản
dạng giới của mình. Theo tổ chức Liên minh HIV/AIDS Quốc tế (International
HIV/AIDS Alliance), người chuyển giới thường phải đối mặt với tình trạng bị lạm
dụng và bạo lực. Từ năm 2008 tới năm 2012, có hơn 1.123 người chuyển giới bị giết
hại tại 57 quốc gia vì những lý do liên quan tới bản dạng giới của họ.65
Văn phòng Cao ủy của Liên Hợp Quốc về Quyền con người (OHCHR), tài liệu “Born
free and equal: Sexual orientation and gender identity in international human rights law
(Geneva, 2012).
64
Xem mục 9, phần 3 của Hiến pháp Nước cộng hòa Nam Phi, số 108 năm 1996; Xem thêm
mục 11, phụ lục 3 của Hiến pháp nước Cộng hòa Ecuador, 2008.
65
Ủy ban Quyền con người: Bảo vệ quyền con người trong bối cảnh vi-rút gây suy giảm miễn
dịch ở người (HIV) và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), tài liệu đã dẫn; tham khảo dự
án nghiên cứu TVT (2013) ‘Trans Murder Monitoring results: TMM March 2013 Update”.
63
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0CO2JK
6ȱCȡP.CQЄϥPI0CO2JK%JTKUVKPG'JNGTUXϧK%ȳPIV[VPJȢP$QJNGT
7FFGJQNO#HTKEC*ϟUUϝ,52JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPI
PȿO
$ȪPMJϫKMKϓPOϥVRJϱPϻEJW[ϏPIKϧKEȡQDWϥETνPIOȬPJЄȣDϗEJϳUϹFϱPINCQЄϥPI
UCVJίKOϥVEȡEJDαVEȳPIFQDίPFέPIIKϧKEϳCOȬPJ
$ȬPJNWιPXύPJϻPIFϻMKϓPEϳCXϱXKϓE6ȱCȡP.CQЄϥPIIJKNέKTνPIũXϱXKϓEPȠ[EJQ
VJα[PJϻPIIȬOȠPIϩKDϗRJȢPDKϓVЄϝKZϹRJίKEJϗWЄϽPIJȠPIPIȠ[ϫPKNȠOXKϓEȀȢ[
NȠUϽNȪPȡPXϧKZȣJϥKEJȷPIVCTνPIDαVEJαRUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹVTQPISWȡMJϵXȠEȡE
NWιVRJȡREJϝPIRJȢPDKϓVЄϝKZϹOȠEJȷPIVCЄCPIEȲUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹVέKPKNȠO
XKϓEXηPЄCPIFKϑPTCOέPJOω$ȪPPIW[ȪPЄPNȠPέPPJȢPEϳCVȬPJVTέPIPȠ[-JȳPI
PJϻPIRJίKEJϗWUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹXȠUϽZCNȡPJEϳCIKCЄȬPJEȳα[EȱPRJίKEJϗWЄϽPI
UϽPJέQDȡPIDȳPIЄȶCEϳCЄϟPIPIJKϓR0JKύWPIϩKPIJɡTνPIJϙEȲSW[ύPEȳPIMȭEJ
Eϝα[DϫKXȬEȳα[MJȡEDKϓVXϧKOϙKPIϩK6ȬPJVTέPIPȠ[VJιVNȠЄȡPIDWϟP%ȳα[NȠO
XKϓEZWαVUλE%ȳα[ЄȣNȠPIϩKIKϛKPJαV6ȳKMJȳPIJKϏWVέKUCQXKϓEEȳα[VJC[ЄϡKIKϧK
VȭPJEϳCOȬPJNέKίPJJϫPIVϧKUϽVJϏJKϓPEϳCEȳα[VTQPIEȳPIXKϓEŪ6ȱCȡPϳPIJϥDȪP
PIW[ȪPЄPXȠEJQTνPIPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIVTQPIVTϩPIJϯRPȠ[ЄȣRJȢPDKϓVЄϝK
ZϹXϧKEȳFϽCVTȪPIKϧKXȠIKϧKVȭPJEϳCEȳȀKύWPȠ[XKRJέOЄKύWEϳC*KϋPRJȡR0CO
2JKXȠMJQίP.WιV3WCPJϓ.CQЄϥPI6ȱCȡPSW[ϋVЄϗPJDȪPPIW[ȪPЄPЄϯEVKϋR
VϱENȠOXKϓEXȠRJϱEJϟKEJϵEXϱXȠPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIEγPRJίKVJϽEJKϓPEȡEDKϓP
RJȡRЄϏPIȿPPIϷCUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹVPIVϽEȲVJϏZί[TCVTQPIVPINCKVJȪOXȠQ
ЄȲRJίKEJȭPJVJϵEZKPNϣKDȪPPIW[ȪPDνPIXȿPDίP

0CO2JK
6ȱCȡP.CQЄϥPI0CORJK3WKPVQP#VMKPUXȠ%ȳPIV[&CVCEGPVTKZ*ϟU
Uϝ,52JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
5CWMJKRJϛPIXαPDȪPDϗЄPЄύPIJϗOϥVEȳPIXKϓEXϧKDȪPPIW[ȪPЄPXȠЄϯEDȪP
PIW[ȪPЄPEJαRPJιP5CWЄȲCPJVJȳPIDȡQXϧKEJϳEϳCOȬPJTνPICPJFϽЄϗPJVJϽE
JKϓPRJηWVJWιVZȡEЄϗPJNέKIKϧKVȭPJЄϏEJW[ϏPЄϡKVϷPCOUCPIPϻ0IϩKUϹFϱPINCQ
ЄϥPIUCWЄȲЄȣEJαOFϵVJϯRЄϟPINCQЄϥPIEϳCCPJXϧKNȺFQCPJEȲEZϹMJȳPIЄȷPI
OϽEXȠEJQTνPICPJЄȣUCKMJKMJȳPIVJȳPIVKPXύXαPЄύЄȲϫDWϡKRJϛPIXαPXKϓENȠO
6ȱCȡPDȡEDϛNȺNωEϳCDȪPDϗЄPMJKEJQTνPIPIϩKNCQЄϥPIMJȳPIVTWPIVJϽEXȠEJQ
TνPIVJGQNWιVCPJVCMJȳPIDϗDλVDWϥERJίKVJȳPIDȡQXϧKEJϳUϹFϱPINCQЄϥPITνPI
CPJVCOQPIOWϝPEJW[ϏPЄϡKIKϧKVȭPJ%JQTνPIXϱXKϓEPȠ[NȠXαPЄύRJȢPDKϓVЄϝKZϹ
FϽCVTȪPEίIKϧKXȠIKϧKVȭPJ6ȱCȡPSW[ϋVЄϗPJTνPIDȪPPIW[ȪPЄPЄȣDϗRJȢPDKϓVЄϝK
ZϹ%JϳUϹFϱPINCQЄϥPIRJίKDϟKVJϩPIEJQXKϓEUCVJίKDαVEȳPIXȬЄȣXKRJέOȀKύW
NWιVXύ$ȬPJЄοPIVTQPIOϱEEϳC*KϋPRJȡR0CORJK.WιVDȬPJЄοPIVTQPI8KϓENȠOUϝ
PȿOXȠ.WιV3WCPJϓ.CQЄϥPI5ϝPȿO

Luật pháp một số quốc gia bảo vệ quyền được xác định bản dạng giới. Ví dụ, ngày
9 tháng 5 năm 2012, Argentia đã thông qua Luật về Bình đẳng Giới. Năm 2009,
Uruguay thông qua Luật số 18.620 về Quyền xác định Bản dạng Giới và Quyền thay
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đổi Tên và Giới tính trên Giấy tờ Nhận dạng. Ngày 15 tháng 3 năm 2011, Bồ Đào
Nha thông qua Luật số 7/2011 bảo vệ quyền xác định bản dạng giới và thay đổi tên.66
(Xem Chương 7 để biết thêm thông tin về vấn đề giới).

%ȡEPIȠPJMKPJVϋEȲPIW[EECQXϧK*+8
Nhiều người lao động thực hiện các công việc khiến cho họ có rủi ro nhiễm HIV
cao hơn. Ví dụ, cán bộ y tế có thể tiếp xúc với kim tiêm mang máu có vi-rút. Một
số khác có thể làm các công việc khiến họ phải làm việc trong môi trường cô lập
và quản thúc, hoặc phải sống xa gia đình và trong những nơi mà do người sử dụng
lao động cung cấp, ví dụ như thủy thủ, hay người làm việc trong ngành khai mỏ và
xây dựng. Những người làm việc lưu động, ví dụ như lái xe tải đường dài, là những
người dễ tổn thương, bởi vì họ thường phải xa nhà trong thời gian dài và có thể có
quan hệ tình dục không bảo vệ với bạn tình, hoặc với người bán dâm, nhóm người
có nguy cơ lây nhiễm HIV đặc biệt cao. Ví lý do này, Khuyến nghị số 200 kêu gọi các
chính sách và chương trình về HIV/AIDS cân nhắc những đặc điểm của lực lượng
lao động khi giải quyết các nhu cầu và quan tâm của nhóm đối tượng đích.

0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.

2.
3.

Ở quốc gia của anh/chị có biện pháp nào bảo vệ mọi người khỏi bị phân biệt
đối xử trong công việc do nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV không? Nếu có, các
biện pháp bảo vệ này có ở hình thức nào?
Làm thế nào anh/chị có thể biết được có phân biệt đối xử liên quan tới HIV tại
nơi làm việc? Những yếu tố nào mà anh/chị sẽ lưu ý?
Anh/chị có biết những trường hợp phân biệt đối xử liên quan tới HIV mà cán
bộ thanh tra lao động (hoặc tòa án lao động) xét xử không?

66

Văn bản của các luật này có tại http://www.ilo.org/aids/legislation/lang--en/index.htm.
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Khuyến nghị số 200 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện và giải quyết
các khía cạnh về giới trong dịch HIV, bao gồm phân biệt đối xử trong việc làm, quấy
rối và bạo lực dựa trên cơ sở giới trong công việc. Bình đẳng giới và nâng cao vị thế
về kinh tế, xã hội cho phụ nữ là yếu tố sống còn để giảm tính dễ bị tổn thương cho
phụ nữ và trẻ em gái với HIV và làm giảm tác động của dịch lên cuộc sống của họ
cả ở nhà và nơi làm việc.
Phần mở đầu của Khuyến nghị có viết:
HIV tác động tới cả nam và nữ, mặc dù phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ cao
hơn, dễ bị tổn thương do lây nhiễm HIV và bị tác động bởi dịch HIV nhiều
hơn so với nam giới. Nguyên nhân là do sự bất bình đẳng giới, và do vậy,
trao thêm quyền cho phụ nữ là yếu tố cơ bản trong việc ứng phó với HIV và
AIDS cấp độ toàn cầu.
Bất bình đẳng giới tác động tới nhiều khía cạnh cuộc sống của người phụ nữ, làm
giảm sự tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề, cũng như bất bình đẳng về cơ hội và đối
xử trong các công việc được trả lương. Bất bình đẳng giới cũng có liên quan tới việc
tăng nguy cơ bị bạo hành giới và quấy rối. Đồng thời, những định kiến về vai trò
giới cũng làm tăng rủi ro nhiễm HIV với nam giới và trẻ em trai, do khuyến khích
các hành vi có nguy cơ.
70#+&5$ȡQEȡQVQȠPEγW$ȡQEȡQEϳC70#+&5Xύ&ϗEJ#+&56QȠPEγW
 VTCPI 
ũ&QUϽMJȳPIEȢPDνPIVTQPISW[ύPNϽEXύMKPJVϋXȠZȣJϥKIKϻCPCOIKϧKXȠRJϱPϻ
XȠPJϻPIJέPEJϋVTQPIVKϋREιPFϗEJXϱPJKύWRJϱPϻXȠVTχGOIȡKȭVEȲMJίPȿPI
VJPIVJW[ϋVXύVȬPJFϱECPVQȠPЄȱKJϛKXKϓEUϹFϱPIDCQECQUWJQσEVJϽEJKϓP
EȡEEȡEJЄϏDίQXϓDίPVJȢPMJϛK*+8
%JWεPOϽEIKϧKEʛPINȠOVȿPIVȭPJFϑDϗVϡPVJPIEϳCPCOIKϧKXϧK*+8MJW[ϋP
MJȭEJEȡEJȠPJXKEȲPIW[EECQPIȿPEίPJϙVȬOMKϋOEȡEFϗEJXϱUϵEMJϛGVȬPJ
FϱEJC[VJϷCPJιPUϽVJKϋWJKϏWDKϋVXύ*+86JȪOXȠQЄȲM͠VJϗXȠRJȢPDKϓVЄϝKZϹ
XϧKPIϩKEJW[ϏPIKϧKNȠOJϙEȠPITϳKTQXϧK*+8XȠEίPVTϫJϙVKϋREιPEȡEFϗEJXϱ
Xύ*+8XȠDίQЄίOUKPJMϋŪ
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Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các hoạt động tại nơi làm việc sẽ hỗ trợ xây
dựng các chiến lược hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm của cả nam giới và
phụ nữ, giảm nguy cơ bị lây nhiễm và giúp những người bị nhiễm đương đầu với
vi-rút. Cán bộ thanh tra lao động có vai trò quan trọng trong việc cung cấp hướng
dẫn cho người sử dụng lao động và người lao động để hỗ trợ việc xây dựng và thực
hiện các hoạt động tại nơi làm việc hiệu quả. Khuyến nghị số 200 cũng cung cấp các
hướng dẫn cụ thể về các biện pháp nhằm làm giảm tính dễ bị tổn thương với HIV
cho cả nam và nữ.
Nhận thấy nhu cầu phải giải quyết các vấn đề về giới của dịch HIV, mục 14
của Khuyến nghị có các nội dung kêu gọi thực hiện các biện pháp ở nơi làm việc để
phòng ngừa lan truyền HIV và giảm tác động của nó qua những cách sau, bên cạnh
nhiều cách khác:
O
O
O
O

O
O

Đảm bảo bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ;
Đảm bảo các biện pháp phòng chống bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc;
Đảm bảo sự tham gia của cả nam và nữ trong hoạt động về HIV;
Nâng cao vị thế của tất cả người lao động trong hoạt động về HIV, bất kể
khuynh hướng tình dục của họ;
Đảm bảo các quyền về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản; và
đảm bảo quyền được giữ kín thông tin cá nhân hoặc thông tin về tình trạng
sức khỏe;

2JȢPDKϓVIKϻCIKϧKXȠIKϧKVȭPJ
Mặc dù chương này tập trung thảo luận về bình đẳng giới giữa nam và nữ, các khía
cạnh về giới của dịch HIV còn rộng hơn vấn đề nam-nữ. Ví dụ, ở nhiều quốc gia, các
nhóm đích và có nguy cơ cao, bao gồm MSM, người chuyển giới và người chuyển
giới tính. Thêm vào đó, phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuynh hướng tình dục và
bản dạng giới rất phổ biến ở nhiều quốc gia và thường có liên quan tới phân biệt đối
xử do HIV. Trước khi thảo luận vấn đề bất bình đẳng giữa nam và nữ, cần phải phân
biệt rõ khái niệm “giới tính” và “giới”:
± “Giới tính” là các đặc tính sinh học và mang tính phổ quát của nam và
của nữ.
± “Giới” là thuật ngữ đề cập đến vai trò, trách nhiệm và quan hệ quyền lực về
mặt xã hội giữa phụ nữ và nam giới, giữa trẻ em gái và trẻ em trai, dựa trên
giới tính của họ. Khái niệm về Giới cũng bao gồm các chuẩn mực, niềm
tin, thực hành về những gì mà được cho là hành vi của “nam giới” và hành
vi của “nữ giới”.67

ILO, Hướng dẫn lồng ghép giới trong đối phó với HIV và AIDS ở nơi làm việc (Guide to
mainstreaming gender in workplace responses to HIV and AIDS) Geneva, 2011, trang 5.
67
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± Khái niệm về giới cũng bao gồm người chuyển giới. Người chuyển giới bao
gồm cả nam và nữ, những người nhận định giới của mình khác với giới
tính của họ khi họ sinh ra. Bản dạng giới của họ vì thế có thể đặt họ vào
một mối mâu thuẫn với những chuẩn mực về giới được chấp nhận trong xã
hội và văn hóa nơi họ sống. Phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuynh hướng
tình dục hoặc bản dạng giới khá phổ biến và người chuyển giới thường
phải đối mặt với bạo lực và quấy rối ngay cả ở nơi làm việc.68

2JϱPϻXȠVTχGOIȡK
Ở khu vực Châu Phi, cận Sahara, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch
HIV, nhiều phụ nữ đang sống chung với HIV hơn là nam giới. Theo báo cáo toàn
cầu của UNAIDS (2013), khoảng 58% người sống chung với HIV ở khu vực này
là phụ nữ.69 Phụ nữ trẻ (15-24 tuổi) có nguy cơ lây nhiễm HIV cao gấp 2 lần so
với nam thanh niên.70

%ȡE[ϋWVϝPIW[EXύOσVUKPJJϙE
Về khía cạnh sinh học, phụ nữ và trẻ em gái dễ lây nhiễm HIV hơn nam giới và trẻ
em trai. Ở nữ giới, HIV lây truyền chủ yếu qua tình dục khác giới, với phần lớn phụ
nữ lây nhiễm HIV do quan hệ tình dục không được bảo vệ với bạn tình nam giới.
Tính dễ tổn thương về mặt sinh học của phụ nữ là do diện tích niêm mạc âm đạo
lớn. Các vết thương rất nhỏ trên thành âm đạo làm cho vi-rút có chỗ để xâm nhập.
Trong trường hợp phụ nữ bị tấn công tình dục hoặc tình dục cưỡng bức, họ sẽ có
khả năng có các chấn thương nhỏ như vậy. Thêm vào đó, lớp màng nhày nối giữa tử
cung và cổ tử cung chỉ có một lớp tế bào mỏng và rất dễ dàng cho vi-rút xâm nhập.71

Tham khảo Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc, Ủy ban về Quyền Kinh tế, Xã
hội và Văn hóa, Bình luận số 20: không phân biệt đối xử về Quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội (điều 2,
mục 2). Phiên họp thứ 42, Geneva, 25 tháng 5 năm 2009, E/C.12/GC/20, mục 32.
69
UNAIDS, Báo cáo Toàn cầu 2013 (Global Report 2013), tài liệu đã dẫn, trang 66.
70
Tài liệu trên, trang 17.
71
Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Trung ương, Nhiễm HIV ở phụ nữ: Tổng quan
(HIV Infection in Women: An Overview), 2008.
68
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Một yếu tố nguy cơ khác nữa là trong tinh dịch có nhiều vi-rút hơn trong dịch
âm đạo. Trong quá trình xuất tinh, phụ nữ tiếp xúc với lượng tinh dịch lớn.72 Việc
phụ nữ và trẻ em gái có rủi ro nhiễm HIV cao hơn do đặc tính sinh học của mình
được pha trộn với sự bất bình đẳng giới mà nhiều quốc gia cho rằng họ chỉ có vai
trò thứ yếu, trong cả xã hội và quan hệ cá nhân, làm cho họ có rủi ro bị bạo lực hoặc
tấn công tình dục cao hơn.

.Ȣ[VTW[ύPVϷOυUCPIEQP
Phụ nữ sống chung với HIV có thể lây truyền vi-rút sang con trong quá trình mang
thai, sinh nở, và cho con bú, trừ khi họ nhận được điều trị phù hợp và kịp thời.
Nhưng việc lây truyền từ mẹ sang con hoàn toàn có thể phòng ngừa. Tuy nhiên, bất
bình đẳng giới có thể gây ra những rào cản ngăn phụ nữ tiếp cận các dịch vụ điều trị
cần thiết để phòng lây truyền từ mẹ sang con.

8CKVTȱVJϵ[ϋWVTQPISWCPJϓXύVȬPJFϱE
Các chuẩn mực giới của xã hội liên quan tới các hành vi “nam tính” và “nữ tính” tác
động tới việc có hay không và bằng cách nào phụ nữ và nam giới tiếp cận các thông
tin và dịch vụ về HIV, tới hành vi tình dục của họ và cách họ đối phó với việc nhiễm
HIV. Sự lệ thuộc trong hôn nhân hay các mối quan hệ làm giảm khả năng phụ nữ
và trẻ em gái có thể bảo vệ bản thân khỏi nhiễm HIV trong việc sử dụng bao cao su
hay từ chối quan hệ tình dục, đặc biệt là tình dục không an toàn. Họ đối mặt với
tình trạng bạo lực gia tăng do bạn tình gây ra vì yêu cầu sử dụng bao cao su, yêu cầu
làm tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện hay từ chối tình dục trong hoặc ngoài
hôn nhân.73 Tại một số quốc gia, có các tục lệ truyền thống có hại, như là hôn nhân
nhiều thế hệ, thừa kế vợ, hay tẩy sạch cho góa phụ bằng tình dục cũng góp phần làm
gia tăng lan truyền HIV.74

4ȠQEίPVTQPIVKϋREιPFϗEJXϱ[Vϋ
Những vai trò giới truyền thống khuyến khích sự phụ thuộc của phụ nữ vào nam
giới cả về kinh tế và xã hội, có thể làm cản trở phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế liên
quan tới HIV. Nghiên cứu về phụ nữ ở khu vực Cận Sahara Châu Phi cho thấy sự
sợ hãi các phản ứng tiêu cực của chồng/bạn tình, bao gồm sự ruồng bỏ, bạo lực, hắt
WHO, Phụ nữ và HIV/AIDS (Women and HIV/AIDS), Tờ thông tin số 242, tháng 6
năm 2000.
73
UNAIDS, Giảm Kỳ thị và Phân biệt đối xử với HIV: Phần cốt lõi của các chương trình
quốc gia về AIDS (Reducing HIV Stigma and Discrimination: a critical part of national AIDS
programmes, A resource for national stakeholders in the HIV response) tài liệu tham khảo cho các đối
tác quốc gia về đối phó với HIV, tháng 12 năm 2007, trang 12.
74
Tham khảo Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Bảo vệ Quyền con người trong bối
cảnh vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
(AIDS)(The protection of human rights in the context of human immunodeficiency virus (VIH) and
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), tài liệu đã dẫn, mục 30 đến 34.
72
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hủi, mất hỗ trợ về kinh tế và buộc tội về sự không chung thủy là những rào phổ biến
nhất cho việc xét nghiệm HIV và tiết lộ tình trạng HIV.

$αVDȬPJЄοPIVTQPIXKϓENȠOXȠPIJύPIJKϓR
Bất bình đẳng giới trong việc làm góp phần gây thêm tình trạng bất lợi về kinh tế
cho phụ nữ. Ví dụ, phụ nữ nhiều khả năng bị thất nghiệp hơn nam giới. Họ chiếm
phần lớn trong các công việc bán thời gian và phi chính thức, sử dụng nhiều thời
gian cho việc chăm sóc gia đình không được trả lương, và kiếm được ít tiền hơn so
với nam giới khi làm cùng công việc với giá trị tương đương.75 Phụ nữ có thể bị phân
biệt đối xử do mang thai hoặc do phải thực hiện các trách nhiệm gia đình, dẫn tới
họ ít có cơ hội việc làm hoặc dễ bị mất việc. Ở nhiều xã hội, những vai trò giới được
xã hội chấp nhận cũng là nguyên nhân loại trừ phụ nữ và trẻ em gái khỏi một số
nghề nghiệp nhất định (do những vai trò giới này có thể ngăn cản nam giới và trẻ em
trai không tham gia đào tạo và tiếp cận một số công việc và nghề nghiệp nhất định).

-JWPIRJȡRNȺMJȳPIDȬPJЄοPI
Luật pháp và các thực hành có tính chất phân biệt đối xử liên quan tới sở hữu đất
đai, thừa kế, hôn nhân và ly hôn làm trầm trọng thêm sự yếu thế về kinh tế của phụ
nữ và có thể ngăn cản họ không thoát ra được các mối quan hệ có yếu tố lạm dụng.
Ở những nơi mà phụ nữ có ít lựa chọn để hỗ trợ bản thân mình, họ càng có khả
năng phải ở lại trong những mối quan hệ mà họ không có hay có ít quyền năng để
thương thảo tình dục an toàn, đặc biệt là sử dụng bao cao su. Nghiên cứu ở các cộng
đồng nghèo ở nhiều khu vực trên thế giới cho thấy phụ nữ chấp nhận rủi ro về tình
dục cao để được đảm bảo về sinh kế cho bản thân và gia đình.76 Nhiều người còn
có thể bị cưỡng bức tham gia vào việc trao đổi tình dục để lấy tiền, thức ăn, chỗ trú,
hoặc phải duy trì trong các mối quan hệ lạm dụng bởi vì họ không có lựa chọn nào
khác về kinh tế để hỗ trợ bản thân hoặc con cái họ.77

UN Women/ILO, Việc làm Bền vững và Nâng cao vị thế Kinh tế của Phụ nữ: Thực hành
tốt và Chính sách tốt (Decent Work and Women’s Economic Empowerment: Good Policy and Practice), Tóm tắt Chính sách, New York, 2012.
76
M. Gysels, R. Pool và B. Nnalusiba (2002) “Phụ nữ bán dâm ở một thị trấn giao thương ở
Uganda: Những câu chuyện đời, chiến thuật sinh tồn và nguy cơ” (Women Who Sell Sex in a Ugandan Trading Town: Life Stories, Survival Strategies and Risk), Tạp chí Khoa học xã hội và Y học, 1982,
Số 54(2), trang 179–192.
77
Tham khảo Hội Nữ Thẩm phán Quốc tế (IAWJ), Khía cạnh luật pháp và Giới của HIV/
AIDS: Tiếp cận tới Công lý của Phụ nữ và Vai trò của hệ thống tư pháp (The Gender and Legal
Dimensions of HIV/AIDS: Women’s Access to Justice and the Role of the Judiciary) 21 tháng 6 năm
2005.
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$QVUYCPC
6ȱCȡPVϝKECQEϳC$QVUYCPCVέK)CDQTQPG'//$/,.XȠ/-0XϧK
/54*ϟUUϝ/#*.$2JȡPSW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO

6ȱCȡPZGOZȩVXαPЄύSW[ύPVJϷCMϋVȠKUίPVJGQRJQPIVϱEVιRSWȡPRJQPIVϱEPȠ[
PIȿPEαORJϱPϻЄϯEVJϷCJϫPIPJȠEϳCIKCЄȬPJ6JGQRJQPIVϱEOϥVRJϱPϻEȲ
VJϏVTϫVJȠPJXȳIKCEMJKEJϟPIJC[EJCOυJϙOαVЄK$CEJϗGOVTQPIOϥVIKCЄȬPJ
ЄȣMJϫKMKϓPXϱXKϓEPȠ[-JKEJCJϙOαVEJȡWVTCKPIϩKEQPEϳCPIϩKCPJEȶPIEJC
MJȡEOυЄȱKSW[ύPVJϷCMϋVȠKUίP$CEJϗGOEJQTνPIJϙRJίKЄϯESW[ύPVJϷCMϋVȠK
UίPIKCЄȬPJEJϵMJȳPIRJίKPIϩKEJȡW6ȱCȡPEJQTνPIXKϓEȡRFϱPIRJQPIVϱEVιR
SWȡPЄϏJϯRNȺJȲCXKϓEFW[PJαVPIϩKEQPVTCKȷVNȠPIϩKVJϷCMϋVTQPIVTϩPIJϯR
MJȳPIFKEJȷEXȠXKϓENQέKVTϷDCEJϗGONȠXKRJέO/ϱEEϳC*KϋPRJȡR$QVUYCPC
VTQPIЄȲSWKЄϗPJTνPISW[ύPЄϯEDȬPJЄοPIVTϧERJȡRNWιV6TQPIVW[ȪPDϝEϳC
OȬPJ6ȱCȡPEȢPPJλENWιVEϳCSWϝEIKCEȡERJȡPSW[ϋVEJQPJϻPIVTϩPIJϯRVPI
VϽVϷEȡEPϧE%JȢW2JKMJȡEXȠEȡEXȿPMKϓPSWϝEVϋVJȳPISWCJC[RJȪEJWεPDϫK
$QVUYCPCDCQIϟO6W[ȪPPIȳPXύ3W[ύPEQPPIϩKXȠ%ȳPIϧEEϳC.KȪP*ϯR3WϝE
Xύ.QέKDϛOϙKJȬPJVJϵERJȢPDKϓVЄϝKZϹXϧKRJϱPϻ

0COIKϧKXȠVTχGOVTCK
Trong một số khu vực, ví dụ như Trung Mỹ, nam giới có tỉ lệ nhiễm HIV cao hơn
rất nhiều so với phụ nữ. Các chương trình dự phòng HIV, bao gồm dự phòng ở nơi
làm việc cần phải cân nhắc nhu cầu và mối quan tâm của cả nam giới và trẻ em trai
khi xây dựng các chương trình thông tin, giáo dục và thay đổi hành vi để làm giảm
tỉ lệ nhiễm trong nhóm này.

%ȡEJȠPJXKPIW[E
Thái độ và hành vi dựa trên cơ sở giới có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của nam
giới và trẻ em trai, chủ yếu là do khuyến khích các hành vi mà làm họ có nguy cơ bị
lây nhiễm HIV. Quan niệm về hành vi “nam tính” thường khuyến khích nam giới
và trẻ em trai thể hiện tính chất đàn ông qua việc thực hiện các hành vi nguy cơ, ví
dụ như quan hệ tình dục không bảo vệ với nhiều bạn tình. Các hành vi này làm tăng
nguy cơ lây nhiễm HIV.78 Những mong đợi dựa trên cơ sở giới cũng khiến cho nam
giới và trẻ em trai gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về HIV/AIDS, hạn
chế họ tiếp cận các thông tin về dự phòng, như là thông tin về việc sử dụng bao cao
su để phòng lây nhiễm HIV.
A. Cruz và S. Klinger, Bạo lực trên cơ sở giới trong thế giới công việc: Tổng quan và tài
liệu tham khảo tuyển chọn (Gender-based violence in the world of work: Overview and selected
annotated bibliography), ILO, Vụ Bình đẳng giới, Tại liệu Thảo luận 2011/3, 2011, trang 21.
78
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4ȠQEίPVTQPIVKϋREιPFϗEJXϱ[Vϋ
Trong khi phụ nữ và trẻ em gái gặp rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế do bất bình
đẳng giới, các quan điểm dựa trên cơ sở giới cũng làm cản trở nam giới tiếp cận các
dịch vụ y tế cần thiết, bao gồm xét nghiệm và điều trị về HIV.
70#+&5$ȡQEȡQ6QȠPEγW$ȡQEȡQEϳC70#+&5XύFϗEJ#+&5VTȪPVQȠP
EγW)GPGXC VTCPI 
ũ=%?JWεPOϽEIKϧKXύVȭPJPCOVȭPJPIȿPEίPPCOIKϧKVȬOMKϋOUϽVTϯIKȷRXȠVJȷ
PJιPVȬPJVTέPIUϵEMJϛG[ϋW0COIKϧKVJϩPIEȲVϕNϓZȩVPIJKϓO*+8VJαRJPPϻ
IKϧKŰϪOϥVUϝPϧEMJWXϽEPCOEJȢW2JKXȠPJKύWPϧEMJȡEPJ-GP[C/CNCYK
0CO2JKXȠ<CODKCUϝPCOIKϧKVKϋREιPЄKύWVTϗMJȡPIXKTȷVVJαRJPЄCPIMϏUQ
XϧKRJϱPϻŪ

$έQNϽEFϽCVTȪPEUϫIKϧK
Bất bình đẳng giới và bạo lực với phụ nữ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sự bất
bình đẳng tiếp tay bạo lực dựa trên giới, trong khi bạo lực ngược lại làm gia tăng
sự bất bình đẳng. Những hình thức bạo lực như bạo lực thể xác, bạo lực tình dục
và bạo lực tinh thần, bao gồm cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục, quấy rối tình dục
và các hình thức bạo lực dựa trên cơ sở giới khác cũng làm gia tăng nguy cơ nhiễm
HIV của phụ nữ. Bạo lực dựa trên giới có thể xảy ra ở nơi làm việc, và/hoặc phạm
vi cá nhân. Nghiên cứu cho thấy, có tới 40-50% số phụ nữ ở Cộng đồng Châu Âu
và 30-40% phụ nữ ở các nước trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương báo cáo đã
từng gặp những lời tán tỉnh gợi ý về tình dục, va chạm thân thể, gợi ý bằng lời nói
hoặc các hình thức quấy rối tình dục khác tại nơi làm việc.79 Nam giới cũng có thể
bị quấy rối tại nơi làm việc.80
Bạo lực dựa trên cơ sở giới tác động tới người lao động qua việc làm giảm
động lực làm việc, làm mất sự tự trọng và làm tăng các nguy cơ an toàn và sức khỏe.
Các tác động này ngược lại làm ảnh hưởng tới người sử dụng lao động do làm giảm
năng suất, gia tăng sự vắng mặt của nhân viên và làm tăng chi phí y tế.

Chiến dịch của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, UNITE: Để kết thúc Bạo lực với Phụ nữ (To
End Violence Against Women) tháng 11 năm 2011.
80
ILO, Tờ thông tin về Quấy rối Tình dục tại Nơi làm việc: Tuyên bố về các Nguyên tắc Cơ
bản và Quyền tại Nơi làm việc, Công việc trong Tự do (không có ngày tháng).
79
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Bạo lực gia đình cũng có thể tác động tới nơi làm việc:
O
37% phụ nữ đã từng bị bạo lực gia đình cho biết điều này ảnh hưởng tiêu cực
tới sự làm việc của họ, bao gồm sự chậm trễ, hay vắng mặt, giảm khả năng được
duy trì vị trí làm việc và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp;
O
Phụ nữ đã trải nghiệm bạo lực gia đình mất 26% thời gian làm việc do vắng
mặt và đến muộn so với người không bị bạo lực;
O
Một phần tư trong số 1 triệu phụ nữ hàng năm bị theo dõi cho biết vắng mặt
nơi làm việc là hậu quả của việc này và họ thường mất ít nhất 11 ngày làm việc;
O
41% người gây ra bạo lực cho thấy có vấn đề trong thực hiện công việc, và 48%
báo cáo có khó khăn trong việc tập trung, kết quả của hành vi có tính chất
hành hạ, lạm dụng của họ.81
Do vậy, quấy rối và bạo lực dựa trên cơ sở giới nên được coi là vấn đề quan trọng ở
nơi làm việc và nên được giải quyết như là các vấn đề về an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp khác.82

*QέVЄϥPIEϳC+.1VTQPIXKϓEVJȷEЄε[DȬPJЄοPIIKϧK
XȠPȢPIECQXϗVJϋEϳCRJϱPϻ
Nguyên tắc về bình đẳng giữa nam và nữ được xác nhận trong những văn bản nền
tảng của ILO: Hiến pháp 1919. Kể từ đó, khái niệm về bình đẳng giữa nam và nữ
liên tục thay đổi và phát triển. Ví dụ, đầu những năm 1900, phụ nữ được cho là yếu
ớt, mỏng manh hơn nam giới, và do đó không phù hợp với một số công việc hoặc
nghề nghiệp, đặc biệt là do chức năng sinh sản của họ. Vì vậy, tiêu chuẩn quốc tế đầu
tiên có quan điểm bảo vệ phụ nữ trong việc làm và nghề nghiệp. Những ví dụ về cách
tiếp cận theo hướng bảo vệ này bao gồm Công ước về Làm đêm (cho Phụ nữ), 1919
(Công ước số 4), tiếp theo đó là Công ước về Làm đêm (cho Phụ nữ) (sửa đổi) năm
1934 (Công ước số 41) và sau đó là Công ước Làm đêm (cho Phụ nữ) (sửa đổi) năm
1948 (Công ước số 89), những Công ước này ngăn cấm yêu cầu phụ nữ làm ban đêm
trong công nghiệp.
Sau đó, Nghị định thư năm 1990 cho phép miễn trừ phụ nữ làm ban đêm qui
định trong Công ước số 89. Công ước mới về Làm việc Ban đêm, 1990 (Số 171) hiện
tại bảo vệ cả nam giới và phụ nữ khỏi các tác động nguy hiểm của làm việc ban đêm.

Liên minh về Ngăn chặn Bạo lực Gia đình ở Pennsylvania, Tác động của Bạo lực Gia đình ở
Nơi làm việc (The impact of Domestic Violence on the Workplace), Liên minh Quốc gia về ngăn chặn
Bạo lực Gia đình, Bạo lực Gia đình ở Nơi làm việc (không có ngày tháng).
82
ILO, Hướng dẫn lồng ghép giới trong các ứng phó về HIV và AIDS ở nơi làm việc (Guide
to mainstreaming gender in workplace responses to HIV and AIDS).
81
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Những năm 1950, sau Thế chiến Thứ II, có một sự dịch chuyển tích cực từ việc
nhận định rằng cần bảo vệ phụ nữ khỏi các tai nạn ở nơi làm việc hướng tới thúc đẩy
sự bình đẳng trong cơ hội và đối xử với cả nam và nữ. ILO thông qua hai Công ước về
Bình đẳng trong thập kỷ này:
± Công ước về Trả lương Công bằng, 1951 (số 100), đưa ra nguyên tắc trả
lương bình đẳng giữa nam và nữ cho công việc có cùng giá trị; và

± Công ước về Phân biệt đối xử (trong Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (số
111) thiết lập và định nghĩa các nguyên tắc về không phân biệt đối xử
trong việc làm và nghề nghiệp dựa trên 7 căn cứ, bao gồm tình dục (được
giải thích để bao bao gồm quấy rối tình dục và phân biệt đối xử dựa trên
thai sản).
Công ước số 111 đề cập tiếp cận bình đẳng trong các cơ hội đào tạo nghề (bao
gồm giáo dục), tiếp cận việc làm và nghề nghiệp, bình đẳng về điều khoản và điều
kiện làm việc, bao gồm bảo vệ khỏi bị sa thải bất công. Hai Công ước này là hai
trong tám Công ước “cơ bản” về Quyền con người của ILO và là các Công ước được
phê chuẩn rộng rãi nhất.
Hơn hai thập kỷ sau đó, Công ước về Người lao động với Trách nhiệm Gia
đình, 1981 (số 156) nhận ra sự thay đổi về vai trò giới của cả nam và nữ trong xã
hội và trong gia đình, và bảo vệ cả lao động nam và lao động nữ khỏi bị phân biệt
đối xử với trách nhiệm gia đình. Bảo vệ việc làm mẹ cũng có thể sẽ tiếp tục là một
chủ đề quan trọng trong bối cảnh về bình đẳng giới. Công ước được phê duyệt gần
đây nhất của ILO trong vấn đề này là Công ước về Bảo vệ Thiên chức làm mẹ, năm
2000 (số 183).

2JȢPDKϓVЄϝKZϹFϽCVTȪPIKϧKIKϧKVȭPJXȠVȬPJVTέPI
VJCKUίP
Niềm tin và thái độ về giới ảnh hưởng tới sự phân chia cấp bậc và các qui trình ở nơi
làm việc, vì rằng mọi người thường làm việc với các giả định văn hóa về giới. Chuẩn
mực giới thường ảnh hưởng tới việc giao nhiệm vụ, trách nhiệm và vị trí ở nơi làm
việc, cụ thể là về văn hóa, nơi một vài vai trò được coi là thích hợp với nam giới hơn
là phụ nữ, hoặc ngược lại.
Phân biệt đối xử dựa trên giới tính và sự mang thai vẫn là một vấn đề mà nhiều
phụ nữ gặp phải. Phân biệt đối xử dựa trên giới tính có thể gia tăng nếu có nhiễm
HIV, như ví dụ dưới đây trong quyết định của Tòa án Công nghiệp ở Kenya.
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-GP[C
6ȱCȡP%ȳPIPIJKϓREϳC-GP[CVέK0CKTQDK8GTQPKEC/WVJKQ-KQMCXȠ
VTϩPIȀέKJϙE%CVJQNKEEϳCȀȳPI2JK*ϟUUϝPȿO2JȡP
SW[ϋVPIȠ[VJȡPIPȿO
$ȪP PIW[ȪP ЄP Eȳ - ЄϯE VW[ϏP FϱPI NȠO PJȢP XKȪP VTϽE ЄKϓP VJQέK NȠO XKϓE
MJȳPIVJϩPIZW[ȪPVTQPIMJKJCKЄϟPIPIJKϓRPCOEϳCEȳVW[ϏPFϱPIEȶPIVJϩK
IKCPVJȬЄϯEMȺJϯRЄϟPIMJȳPIZȡEЄϗPJVJϩKJέP-JKEȳPϥRЄPEJQXϗVTȭOϧKEȳ
ЄϯE[ȪWEγWVJϽEJKϓPMKϏOVTCUϵEMJϛG%ȲOϥVZȩVPIJKϓO*+8ЄϯEVJϽEJKϓP
5CWЄȲDȡEUЃEϳCPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIEJQEȳDKϋVEȳFPIVȭPJXϧK*+8%ȳ
MJȳPIЄϯEEJQDKϋVVTϧEXύXKϓEZȩVPIJKϓO*+8XȠEʛPIMJȳPIPJιPЄϯEVXαP
VTϧEXȠUCWZȩVPIJKϓO5CWMJKEJεPЄQȡPEȳ-MJȳPIPJιPЄϯEVJȳPIVKPPȠQ
XύEȳPIXKϓEOϧKXȠVKϋRVϱENȠOXKϓEVJGQVJϩKIKCPMJȳPIVJϩPIZW[ȪPXϧKOϵE
NPIȭVJPEȡEЄϟPIPIJKϓRPCO-JKEȳJϛKEȳDϗVϷEJϝKMȺJϯRЄϟPIMJȳPI
ZȡEЄϗPJVJϩKJέP%ȳ-ЄϯEVJȳPIDȡQTνPIEȳMJȳPIЄϯEMȺJϯRЄϟPIMJȳPIVJϩK
JέPXȠMJȳPIЄϯEJϫPIEȡENϯKȭEJMJȡENȠFQVȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCEȳ%ȳVKϋR
VϱENȠOXKϓEOȠMJȳPIEȲRJȷENϯKXύ[VϋJC[EȡERJȷENϯKMJȡE-JKEȳEȲVJCKEȳ
MJȳPIPJιPЄϯEDαVEϵMJQίPVKύPNPIPȠQVTQPIVJϩKIKCPEȳPIJϕUKPJXȠXηP
ЄϯE[ȪWEγWNȠODȡPVJϩKIKCPMJKEȳSWC[VTϫNέKEȳPIXKϓE%ȳ-PJιPЄϯEVJUC
VJίKEϳCEJϳUϹFϱPINCQЄϥPIPȲKTνPIVJȡPIVTϧEJϯRЄϟPIEϳCEȳMJȳPIЄϯE
IKCJέP&QXι[EȳDϗUCVJίK
6ȱCȡPEJQTνPIEίPIϩKNCQЄϥPIXȠPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIEȲVJϏMJȳPIEJQ
TνPIFQVȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCOȬPJOȠJϙMJȳPIRJȶJϯRXύUϵEMJϛG6ȱCȡP
EJQTνPIEȳ-DϗRJȢPDKϓVЄϝKZϹVTȪPEUϫIKϧKEϳCEȳα[VϷEJϝKXKϓEVTίNPIDȬPJ
ЄοPIEJQEȡEXKϓEEȲEȶPI[ȪWEγWEʛPIPJEȡERJȷENϯKXύVJCKUίP6ȱCȡPEJQ
TνPIEȳ-EʛPIDϗRJȢPDKϓVЄϝKZϹVTȪPEUϫVȬPJVTέPI*+8EϳCOȬPJ*ȠPJЄϥPI
RJȢPDKϓVЄϝKZϹEϳCPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIDCQIϟOVϷEJϝKJϯRЄϟPIMJȳPIZȡE
ЄϗPJVJϩKJέPFQVȬPJVTέPIPJKϑO*+8EϳCEȳZȩVPIJKϓO*+8OȠMJȳPIEȲUϽЄϟPI
ȺXȠVJȳPIDȡQVTϧEEJQEȳMJȳPIEWPIEαRVXαPVTϧEXȠUCWZȩVPIJKϓOXȠ
XKRJέOSW[ύPЄϯEIKϻDȭOιVTKȪPIVEϳCEȳMJKЄȣVKϋVNϥVȬPJVTέPIPJKϑO*+8
6ȱCȡPEJQTνPIPIϩKUϹFϱPINCQЄϥPIЄȣXKRJέONWιVXȠVTȭEJFηPEȡESWKVλE
EϳC-JW[ϋPPIJϗXύ*+8XȠ#+&5UϝPȿO6ȱCȡP[ȪWEγWDϟKVJϩPIVϡP
VJαVEJQEȳDCQIϟODϟKVJϩPIEJQXKϓEDϗUCVJίKMJȳPIEȳPIDνPIXȠMJȳPIJϯR
RJȡRXȠPJϻPIVϡPVJPIFQUϽRJȢPDKϓVЄϝKZϹXȠXKRJέOSW[ύPЄϯEDίQVQȠP
PJȢPRJεOEϳCEȳ

:ȡEЄϗPJXȠIKίKSW[ϋVEȡEMJȭCEέPJXύIKϧKEϳCFϗEJ
*+8VέKPKNȠOXKϓE
Như đã nói trong phần này, giải quyết dịch HIV tại nơi làm việc cũng có nghĩa giải
quyết vấn đề bất bình đẳng giới ở nơi làm việc. Khi phối hợp với người sử dụng lao
động và người lao động để hỗ trợ họ xây dựng các chương trình và chính sách về
HIV ở nơi làm việc, cán bộ thanh tra lao động có thể khuyến nghị các biện pháp
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ở nơi làm việc để đảm bảo bình đẳng giới tốt hơn và sự tham gia của cả nam và nữ
trong các hoạt động phòng chống HIV. Khi đi kiểm tra các đơn vị, cán bộ thanh tra
lao động tìm hiểu xem có hay không các chỉ số gợi ý các lĩnh vực mà chương trình
giải quyết bất bình đẳng giới trong bối cảnh HIV. Với vấn đề này, cán bộ thanh tra
lao động có thể:
± xác định xem có hay không có chính sách bằng văn bản về việc bình đẳng
trong cơ hội và đối xử ở nơi làm việc và có hay không có cơ chế giám sát và
thực hiện chính sách;
± xác định xem có hay không có chính sách bằng văn bản ngăn cấm tình
trạng quấy rối tình dục ở nơi làm việc và thực hiện ở mức độ nào;
± xác định xem có hay không có chính sách và thực hành ở nơi làm việc để
hỗ trợ việc đối xử bình đẳng với cả nam và nữ có trách nhiệm gia đình;
± xem rằng đơn vị có cung cấp thông tin hay cơ hội huấn luyện cho nhân
viên, bao gồm cả cán bộ quản lý, để tăng hiểu biết về các vấn đề liên quan
tới giới;
± đánh giá xem có hay không và ở mức độ nào phụ nữ nắm vai trò ra quyết
định ở nơi làm việc;
± đánh giá tỉ lệ phụ nữ và nam giới được tạo cơ hội huấn luyện hoặc thăng
tiến trong nghề nghiệp; và
± rà soát việc tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp để xác định xem phụ nữ
có đang được đối xử bình đẳng về cơ hội trong tất cả các ngành nghề và tại
tất cả các cấp độ ở nơi làm việc.
Ví dụ, nếu chỉ thấy phụ nữ làm các công việc hành chính cấp thấp mà không
thấy phụ nữ ở những vị trí mà có thể ra quyết định, thì điều này có thể gợi ý về việc
tuyển dụng và việc thăng chức có tính chất phân biệt đối xử. Nếu có điều đó, cán bộ
thanh tra lao động có thể khuyến khích người sử dụng lao động tuyển dụng phụ nữ
có khả năng, và nhắm tới việc bố trí phụ nữ ở tất cả các vị trí trong doanh nghiệp,
đặc biệt là các vị trí có thể ra quyết định.
Cán bộ thanh tra lao động có thể hành động thúc đẩy bình đẳng giữa nam và
nữ ở nơi làm việc trong khía cạnh về điều kiện làm việc, bằng cách xác minh rằng
liệu phụ nữ và nam giới có nhận được lương thưởng như nhau và cho cùng loại công
việc, và tiếp cận như nhau tới các phúc lợi liên quan tới công việc, như là chế độ bảo
hiểm nghề nghiệp. Trong vai trò thúc đẩy tuân thủ pháp luật, cán bộ thanh tra lao
động có thể gây khó khăn cho việc bất bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng giới
bằng cách xác định các Công ước số 100, 111 và 156 và 183 luật pháp quốc gia về
đảm bảo cơ hội và đối xử công bằng trong việc làm và nghề nghiệp với cả nam và nữ
có được tuân thủ hay không.
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0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.
2.
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Quốc gia của anh/chị đã phê chuẩn Công ước nào của ILO về bình đẳng giới
chưa? Nếu có, các Công ước này được thực hiện như thế nào?
Quốc gia của anh/chị có các điều luật nào chống việc phân biệt đối xử trong
việc làm dựa trên giới tính không?
Thách thức lớn nhất để đảm bảo bình đẳng giới trong việc làm ở quốc gia, khu
vực của anh/chị là gì? Và cán bộ thanh tra lao động có thể làm gì để vượt qua
những thách thức này?



ȀίODίQOȳKVTϩPINȠOXKϓE
CPVQȠPXȠUϵEMJϛG

ILO đã áp dụng hàng loạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn
và sức khỏe, phòng ngừa tai nạn tại nơi làm việc và đau ốm/bệnh nghề nghiệp, đặc
biệt đối với người lao động làm những nghề phải tiếp xúc với các chất độc hại. Đồng
thời, ILO cũng hướng dẫn cách xây dựng phương án đền bù cho người lao động
chịu ảnh hưởng của tai nạn/bệnh nghề nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, ILO đã
thông qua hơn 40 văn kiện quốc tế và hơn 40 Bộ quy tắc thực hành để giải quyết các
vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN).
%ȡE %ȳPI ϧE 0IJϗ ЄϗPJ VJ XȠ -JW[ϋP PIJϗ OȠ +.1 ȡR FϱPI VJWϥE DϝP PJȲO
FϧKЄȢ[

± %ȡEЄKύWMJQίPEJWPIXύJȠPJЄϥPIPIȿPPIϷCEγPЄϯEVJϽEJKϓPϫEαRSWϝE
IKCXȠFQCPJPIJKϓRЄϝKXϧKOϙKPIϩKNCQЄϥPIVέKOϙKPKNȠOXKϓE
± %ȡEЄKύWMJQίPDίQXϓPIϩKNCQЄϥPIVTϧEEȡEEJαVЄϥEJέKXȭFϱPJEJαV
RJȲPIZέCOKȿPIJȲCEJαVȳPJKϑOMJȳPIMJȭVKϋPIϟPJQσETWPI
± %ȡEЄKύWMJQίPVιRVTWPIXȠQOϥVUϝPIȠPJMKPJVϋEϱVJϏXȭFϱPJZȢ[FϽPI
MJCKVJȡEOϛXȠPȳPIPIJKϓRVȠWDKϏPXȠЄȡPJEȡ
± %ȡEЄKύWMJQίPVιRVTWPIXȠQOϥVUϝPJȲOPIϩKNCQЄϥPIEϱVJϏXȭFϱPJ
EȳPIPJȢPЄϟPЄKύPPJȢPXKȪPЄKύWFϭPIPJȢPXKȪPMJȡEJUέPPJȠJȠPI

*+8#+&5XȠCPVQȠPUϵEMJϛGPIJύPIJKϓR
Khuyến nghị số 200 tập trung nhiều vào AT&SKNN. Khuyến nghị này nhấn mạnh
việc cần đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV cho
người lao động, gia đình và những người phụ thuộc của họ. Khuyến nghị kêu gọi
thúc đẩy và thực hiện các Công ước và Khuyến nghị quốc tế về lao động và các văn
kiện quốc tế khác liên quan tới HIV/AIDS và lĩnh vực việc làm, bao gồm những văn
kiện ghi nhận quyền được hưởng tình trạng sức khỏe cao nhất có thể.83
83

Xem phần Lời tựa của Khuyến nghị số 200.
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Khuyến nghị này nêu rõ dự phòng lây truyền HIV là một ưu tiên quan trọng
và môi trường làm việc cần phải là an toàn và đảm bảo sức khỏe cho mọi người lao
động, để phòng ngừa lây nhiễm HIV tại nơi làm việc.84 Nhằm thúc đẩy việc áp dụng
những nguyên tắc này, Khuyến nghị kêu gọi các chính phủ - với sự tham vấn các tổ
chức của người sử dụng lao động và người lao động – thực hiện các chính sách và
chương trình quốc gia về AT&SKNN ở những nơi chưa có các chính sách/chương
trình này.

%ȡEVKȪWEJWεPEJȭPJXύCPVQȠPXȠUϵEMJϛGPIJύ
PIJKϓRNKȪPSWCPVϧK*+8#+&5XȠDϓPJNCQ
Khuyến nghị trên tham chiếu cụ thể tới ba tiêu chuẩn quan trọng của ILO cần được
chú ý và hướng dẫn các biện pháp AT&SKNN cần được thực hiện ở cấp quốc gia
cũng như tại nơi làm việc. Các tiêu chuẩn đó là:
± Công ước về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp, 1981 (Số 155)

Công ước số 155 quy định việc xây dựng, triển khai và rà soát định kỳ chính sách
thống nhất về AT&SKNN, cũng như các hành động cần được chính phủ và doanh
nghiệp thực hiện để tăng cường AT&SKNN và cải thiện điều kiện làm việc. Nghị
định thư kêu gọi việc xây dựng và rà soát định kỳ các yêu cầu về quy trình ghi chép
và báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, và công bố số liệu thống kê liên
quan hàng năm.

± Công ước về Khung chính sách Thúc đẩy An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp,
2006 (số 187)

Công ước số 187 quy định các chính phủ cần tăng cường xây dựng văn hóa phòng
ngừa liên quan đến an toàn và sức khỏe thông qua việc liên tục cải thiện AT&SKNN.
Công ước yêu cầu các chính phủ đã phê chuẩn Công ước phải xây dựng – với sự
tham vấn các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động – một hệ
chống chính sách và chương trình về AT&SKNN. Chính sách quốc gia phải được
xây dựng phù hợp với những nguyên tắc của Điều 4 - Công ước về An toàn Sức khỏe
Nghề nghiệp, 1981 (số 155), các hệ thống và chương trình quốc gia cần được xây
dựng có tính đến các nguyên tắc nêu trong các văn kiện có liên quan của ILO. Một
danh sách các văn kiện trình bày tại Phụ lục của Khuyến nghị về Cơ chế tăng cường
an toàn vệ sinh lao động, 2006 (số 197).
± Công ước về Dịch vụ Sức khỏe Nghề nghiệp, 1985 (Số 161)

Công ước số 161 quy định việc thiết lập các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp cấp
doanh nghiệp với chức năng chủ yếu là dự phòng và có trách nhiệm tư vấn cho
84

58
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người sử dụng lao động, người lao động và đại diện của mình trong doanh nghiệp
về cách thức duy trì môi trường làm việc an toàn và sức khỏe.

%ȡEDKϓPRJȡRRJȱPIPIϷC*+8
Khuyến nghị số 200 cung cấp hướng dẫn toàn diện về các biện pháp dự phòng HIV cần
được thực hiện tại nơi làm việc và thông qua nơi làm việc, bao gồm ba loại biện pháp
dưới đây:
O
giáo dục và thông tin liên quan đến HIV;
O
các quy trình an toàn đầy đủ; và
O
cung cấp thiết bị và hạ tầng an toàn.

6JȳPIVKPXȠIKȡQFϱEEJQVαVEίPIϩKNCQЄϥPI
Cung cấp thông tin và giáo dục là vô cùng quan trọng để giúp người lao động có thể
bảo vệ mình và những người khác khỏi phơi nhiễm HIV. Nơi làm việc cần cung cấp
cho người lao động các thông tin chính xác và cập nhật về đường lây truyền HIV,
làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm HIV cũng như các bệnh liên quan
đến HIV, ví dụ như bệnh lao.
Cách thức trình bày thông tin là một yếu tố quan trọng quyết định liệu thông
tin có được tiếp cận, chấp nhận, áp dụng hay không và nếu có thì ở mức độ nào. Do
đó, Khuyến nghị nêu rằng các khóa tập huấn, các hướng dẫn về an toàn và bất kỳ
hướng dẫn cần thiết nào tại nơi làm việc liên quan đến HIV/AIDS cần được cung
cấp một cách rõ ràng và có thể tiếp cận đối với mọi người lao động, đặc biệt là lao
động di cư, lao động mới được tuyển dụng hay chưa có kinh nghiệm, lao động trẻ
và những người đang trong quá trình đào tạo. Giáo dục và đào tạo cũng phải nhạy
cảm với các vấn đề giới và văn hóa, và được điều chỉnh theo những đặc điểm của lực
lượng lao động, có tính đến các yếu tố nguy cơ.85
Giáo dục và đào tạo về HIV/AIDS – bao gồm các thông tin khoa học cập
nhật – cần được cung cấp cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp bao gồm người
sử dụng lao động, đại diện đội ngũ quản lý và người lao động, để họ có thể tiến hành
những hành động phù hợp nhằm giữ nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho
tất cả mọi người.
85

Khuyến nghị số 200, mục 40.
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3W[VTȬPJXύUϵEMJϛGXȠCPVQȠP
Ở bất kỳ nơi làm việc nào đều có thể xảy ra tai nạn cần được sơ cứu. Mặc dù nguy
cơ nhiễm HIV có thể nhỏ, nhưng người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo
tuân thủ các quy định phù hợp của quốc gia và các quy trình cơ bản về dự phòng
chuẩn.
Các cảnh báo chuẩn đối với máu và dịch cơ thể đã được Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra năm 1985 để đáp ứng với nhu
cầu cấp thiết trong việc bảo vệ cán bộ y tế khỏi bị nhiễm khuẩn lây qua đường máu.
Theo quy trình dự phòng chuẩn, các cảnh báo đối với máu và dịch cơ thể cần được
áp dụng cho mọi người bất kể tình trạng HIV theo cảm nhận của họ là gì. Khi áp
dụng những cảnh báo này, cán bộ y tế cần phải coi máu và dịch cơ thể của tất cả mọi
người đều là nguồn lây nhiễm, không phụ thuộc vào chẩn đoán hoặc các rủi ro.
Việc áp dụng các cảnh báo chuẩn yêu cầu:
O
Xử lý và loại bỏ các vật sắc nhọn (kim tiêm hoặc các vật sắc nhọn khác) một
cách cẩn thận;
O
Rửa tay trước và sau thủ thuật y tế;
O
Thường xuyên sử dụng thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, các thiết bị và
quần áo bảo hộ khác, hoặc băng những vùng da bị rách/trầy xước để tránh tiếp
xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể;
O
Loại bỏ an toàn các chất thải đã dính máu và dịch cơ thể;
O
Thường xuyên khử trùng các dụng cụ và các trang thiết bị đã bị nhiễm bẩn
khác;
O
Xử lý vải bẩn một cách phù hợp.
Việc áp dụng các cảnh báo chuẩn sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV và các nhiễm
khuẩn qua đường máu khác, nhưng không thể ngăn ngừa các chấn thương do kim
đâm – cũng là một nguy cơ nghề nghiệp đối với cán bộ y tế.
Vì bất kỳ cán bộ y tế nào cũng có khả năng tiếp xúc với máu, các chế phẩm
của máu hoặc các dịch cơ thể trong trường hợp xảy ra tai nạn nơi làm việc, mọi
người cần được đào tạo về quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Mọi người lao động
(bao gồm nhân viên thực tập, người học nghề và tình nguyện viên) cần được cung
cấp thông tin để nâng cao nhận thức và đào tạo phù hợp về quy trình kiểm soát lây
nhiễm HIV.
Một số điều kiện làm việc nhất định – ví dụ như ca làm việc dài, làm việc ngoài
giờ và làm việc gần các trang thiết bị hoặc nguyên vật liệu nguy hiểm – là các yếu
tố góp phần gây ra tai nạn lao động và tăng nguy cơ nhiễm HIV, đặc biệt là khi các
điều kiện này gắn liền với một số nghề nghiệp. Ví dụ, khi bị mệt mỏi do thời gian
làm việc dài thì khả năng bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên dọn dẹp bệnh viện bị chấn
thương nghề nghiệp do kim đâm gây ra sẽ cao hơn.
Những nhân viên chịu trách nhiệm công tác sơ cứu cần trải qua khóa tập huấn
đặc biệt và được trang bị cũng như đào tạo cách sử dụng các thiết bị bảo hộ.
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Tập huấn cho mọi người lao động cần bao gồm các nội dung:
O
Thông tin khoa học cập nhật về HIV và AIDS;
O
Các đường lây truyền HIV, bao gồm dự phòng lây truyền từ mẹ sang con;
O
Tầm quan trọng của các hành vi rủi ro;
O
Thông tin về cách thức tiếp cận các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ
trợ, bao gồm tư vấn xét nghiệm tự nguyện;
O
Các cảnh báo chuẩn;
O
Sử dụng thiết bị bảo hộ;
O
Quy trình chuẩn và cần thực hiện trong trường hợp tiếp xúc với máu hoặc
dịch cơ thể.
Điều quan trọng là tất cả những cảnh báo trên đây phải được tuân thủ. Ngoài
HIV, còn có những bệnh khác có thể lây truyền qua máu và dịch cơ thể. Do vậy, các
cảnh báo phù hợp cần được thực hiện một cách hệ thống. Cần cung cấp đào tạo đặc
biệt để bảo vệ những người lao động làm trong những ngành nghề đặc biệt có nguy
cơ lây nhiễm HIV, bệnh lao và các bệnh có thể lây truyền khác - ví dụ như các cán
bộ y tế.

%ȡEJQέVЄϥPIRJȱPIPIϷC
Ứng phó phòng ngừa cần bao gồm các cảnh báo chuẩn, xây dựng, thực hiện và rà
soát định kỳ các hành động phòng ngừa hoặc kiểm soát. Những hành động này cần
đi kèm những biện pháp phù hợp về mặt tổ chức, môi trường, kỹ thuật và quy tắc
thực hành, sự lựa chọn và sẵn có của trang thiết bị bảo hộ cá nhân, và nếu phù hợp,
các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm để giảm thiểu nguy cơ nhiễm HIV và bệnh
lao, đặc biệt trong các nghề nghiệp rủi ro cao hơn – ví dụ trong ngành y tế.
Các biện pháp AT&SKNN cần tính đến đặc điểm của lực lượng lao động.
Những nơi làm việc khác nhau có thể yêu cầu những biện pháp tiếp cận khác nhau.
Ví dụ, một tài liệu hướng dẫn chung đã được ILO/WHO/UNAIDS cùng xây dựng
vào năm 2010 dành cho dịch vụ y tế: Hướng dẫn chung về Dịch vụ Y tế và HIV/
AIDS (2005) và Hướng dẫn Chính sách để cải thiện tiếp cận của cán bộ y tế với
dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV và Lao.86
Ở những nơi có mối liên hệ trực tiếp giữa một nghề nghiệp và nguy cơ nhiễm
HIV và/hoặc bệnh lao, sự lây nhiễm này cần được coi là bệnh nghề nghiệp hoặc tai
nạn lao động87- theo qui định của quy trình quốc gia. Những quy trình này định
nghĩa, quy trình báo cáo tai nạn cần tuân thủ và quy định báo cáo hàng năm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp và chấn thương nghề nghiệp.88
Xem ILO-WHO, Sổ tay Hành động HealthWISE (tài liệu đã trích dẫn ở trên).
Ngày 25/03/2010, Cơ quan Điều hành của ILO đã thông qua một danh sách bệnh nghề
nghiệp mới thay thế Phụ lục trước đây của Khuyến nghị về Danh sách Bệnh Nghề nghiệp, 2002, (số
194). Danh sách mới này bao gồm cả HIV và lao cũng được coi là bệnh nghề nghiệp.
88
Xem Nghị định thư 2002 về Công ước An toàn và Vệ sinh Lao động, 1981.
86
87
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Quốc gia của anh/chị đã phê chuẩn những Công ước của ILO về AT&SKNN
chưa? Nếu đã phê chuẩn, những Công ước này được thực hiện như thế nào?
Những công cụ bảo vệ hợp pháp mà quốc gia của anh/chị đã áp dụng, nếu có,
để quy định quyền được hưởng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh?
Theo anh/chị, các tổ chức trong những ngành nghề có nguy cơ cao hơn, ví dụ
như ngành y tế, nên xây dựng và thực hiện một chính sách và chương trình để
phòng ngừa lây nhiễm HIV như thế nào? Là một thanh tra lao động, anh chị
sẽ hướng dẫn họ như thế nào?
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Khi đối mặt các vấn đề liên quan đến HIV, trước hết thanh tra lao động phải tham
gia vào việc việc giúp người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện các chính sách
tại nơi làm việc phù hợp với Khuyến nghị số 200, Quy tắc Thực hành của ILO và
luật pháp quốc gia. Thanh tra lao động cũng sẽ tham gia vào việc cung cấp thông tin
về dự phòng HIV cho người lao động – đặc biệt là những lao động làm việc ở vùng
sâu vùng xa và thường không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ liên quan đến HIV –
và theo dõi điều kiện làm việc liên quan đến phòng ngừa phơi nhiễm HIV cũng như
chống lại phân biệt đối xử.
Phân biệt đối xử liên quan đến HIV thường khó xác định, đặc biệt là do liên
quan đến vấn đề bảo mật tình trạng nhiễm HIV. Người lao động sống chung với
HIV hoặc những người chăm sóc cho một thành viên gia đình sống chung với HIV
có thể cảm thấy miễn cưỡng khi tiết lộ tình trạng của mình hoặc thảo luận tình
hình của mình tại nơi làm việc hoặc với chính quyền. Điều này đặc biệt đúng khi
người lao động sợ những phản ứng mang tính phân biệt đối xử của người sử dụng
lao động hoặc những người lao động khác, và chưa hiểu vai trò của thanh tra lao
động và sự bí mật liên quan đến nguồn gốc của những lời than phiền mà thanh tra
lao động cần tôn trọng. Vậy làm thế nào thanh tra lao động có thể tiếp cận vấn đề
này một cách tốt nhất? Làm thế nào họ có thể tạo ra một không gian để đối thoại
với cũng như giữa những người sử dụng lao động và người lao động nhằm thúc đẩy
hành động liên quan đến HIV/AIDS tại nơi làm việc, đồng thời kiểm tra việc tuân
thủ pháp luật và chính sách quốc gia về HIV/AIDS ở nơi có những pháp luật và
chính sách này?
Tại kỳ họp thứ 100 Hội nghị Lao động Quốc tế 2011 đã khuyến nghị rằng các
tổ chức/đơn vị thanh tra lao động cần áp dụng kết hợp các chiến lược dự phòng và
ngăn chặn để có thể đạt được các mục tiêu của mình tốt hơn. Hội nghị nêu rõ “cần
kết hợp các biện pháp dự phòng như đánh giá rủi ro, tăng cường văn hóa lãnh đạo
và thực hành tốt nhất, thực hiện các biện pháp AT&SKNN, hướng dẫn thông tin
và các chiến dịch nâng cao nhận thức với các biện pháp trừng phạt”.89 Thông qua
sự kết hợp những biện pháp này, các cơ quan thanh tra lao động sẽ sẵn sàng để ứng
phó với HIV.
89
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ILO, Quản lý lao động và Thanh tra lao động (tài liệu đã trích dẫn ở trên).
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Một chiến lược thanh tra lao động để giải quyết các thách thức về HIV cần
dựa trên:
O
Việc xây dựng một chính sách nhân sự nội bộ để ngăn chặn phân biệt đối xử
dựa trên tình trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV;
O
Phổ biến thông tin liên quan đến HIV/AIDS để chống lại sự thiên vị và định
kiến tại nơi làm việc;
O
Xác định các lỗ hổng pháp lý để có thể bảo vệ người lao động sống chung với
HIV tốt hơn;
O
Phối hợp với các đối tác xã hội và các tổ chức khác trong nước để xây dựng và
thực hiện các chính sách và chương trình quốc gia toàn diện về HIV/AIDS;
O
Nâng cao năng lực của thanh tra lao động trong giải quyết các vấn đề liên quan
đến HIV, sử dụng các chỉ số dưới đây và đẩy mạnh việc kết hợp phòng ngừa
HIV trong các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe.
Để biết thêm hướng dẫn chi tiết, hãy đọc ấn phẩm Thực hành tốt đối với thanh tra
lao động về HIV/AIDS trong Phụ lục 2 của CD kèm theo.

%ȡEEJϕUϝRJȶJϯREJQEȡEJQέVЄϥPIϵPIRJȲVέKPK
NȠOXKϓE
Sổ tay này giới thiệu một số chỉ số nhằm hỗ trợ thanh tra lao động và những người
khác giải quyết các vấn đề HIV/AIDS tại nơi làm việc. Những chỉ số này đại diện
cho những yếu tố chính thường thấy ở những nơi làm việc có thực hiện các biện
pháp để tạo ra một môi trường không phân biệt đối xử, hỗ trợ việc tôn trọng quyền
lao động của những người sống chung với hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV. Việc ra đời
những chỉ số này không nhất thiết tuân theo những luật pháp phù hợp về HIV/
AIDS, tuy nhiên nó thể hiện rằng các doanh nghiệp/cơ quan đã thực hiện các biện
pháp để giải quyết đại dịch này tại nơi làm việc hoặc thông qua nơi làm việc.
Mặt khác, sự vắng mặt của một hoặc một vài trong số những chỉ số này có thể
cho thấy các lĩnh vực cụ thể còn tồn tại mà người thanh tra có thể muốn tìm hiểu và
giải quyết trong các chuyến công tác của mình tại nơi làm việc.
Những chỉ số về những chính sách và thực hành hiệu quả tại cấp doanh
nghiệp/cơ quan bao gồm:
O
Sự có mặt của một chính sách và/hoặc chương trình về HIV/AIDS tại nơi
làm việc có lồng ghép các nguyên tắc chính của Khuyến nghị số 200 và/hoặc
Quy tắc thực hành của ILO, ví dụ như nguyên tắc dự phòng, không phân biệt
đối xử, bình đẳng giới, bảo mật, không bắt buộc xét nghiệm HIV và quyền
tiếp tục làm việc, với các điều kiện hợp lý nếu cần thiết.
O
Sự có mặt của một hoặc một vài cá nhân tại nơi làm việc được đào tạo về dự
phòng HIV và những vấn đề liên quan. Những người này có thể là cán bộ đầu
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mối về HIV, cán bộ nhân sự, điều dưỡng hoặc bác sĩ của công ty hoặc những
người khác được phân công nâng cao nhận thức tại nơi làm việc.
Sự có mặt của một bộ phận được giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan
đến HIV/AIDS tại nơi làm việc ví dụ như Ban AT&SKNN tại nơi làm việc,
Ban Giải quyết khiếu nại hoặc các bộ phận khác được phân công.
Sự có mặt của các chương trình thông tin và giáo dục thường xuyên về HIV
cho tất cả nhân viên, bao gồm cán bộ quản lý và người lao động ở mọi cấp và
trong mọi nhóm công việc, và các chương trình đó phải bao gồm một hợp
phần về không phân biệt đối xử và bình đẳng giới.
Sự có mặt của các chương trình đào tạo theo chuyên đề hoặc các biện pháp để
giải quyết và ngăn chặn nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp với HIV, đặc biệt là
trong nhóm người lao động có nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn.
Sự sẵn có của:
— Thông tin tham khảo về các dịch vụ liên quan đến HIV, bao gồm dịch vụ tư
vấn xét nghiệm tự nguyện;
— Phương tiện bảo hộ cá nhân;
— Biện pháp dự phòng trước và sau phơi nhiễm;
— Bao cao su nam và nữ.
Sự có mặt của hoặc việc tiếp cận dễ dàng các thông tin về HIV và quyền lao
động, bao gồm các tờ thông tin/tờ rơi thân thiện với người sử dụng về dự
phòng HIV và các dịch vụ liên quan, về chính sách không phân biệt đối xử
của công ty, áp phích hoặc các sản phẩm truyền thông khác ở những chỗ công
cộng tại nơi làm việc để cung cấp thông tin về quyền của người lao động liên
quan đến HIV và việc làm.

6JϽEJȠPJVϝV
Mục tiêu của việc khuyến khích xây dựng và thực hiện những ứng phó với HIV tại
nơi làm việc có hai trọng tâm: tạo ra văn hóa phòng ngừa và giảm tác động của đại
dịch đối với những người bị ảnh hưởng. Việc bảo vệ các quyền con người cơ bản là
nền tảng cho các chương trình phòng ngừa HIV hiệu quả tại nơi làm việc, với thực
tế là những môi trường làm việc có phân biệt đối xử và không thân thiện sẽ ngăn cản
người lao động chủ động tìm kiếm thông tin và tới các dịch vụ xét nghiệm HIV tự
nguyện. Một môi trường như vậy cũng sẽ không khuyến khích người lao động sống
chung với HIV tự nguyện tiết lộ tình trạng của mình. Nó cũng sẽ tạo ra tác dụng
không mong muốn là giảm tuân thủ điều trị của họ.90
ILO, Tác động của Việc làm và Tuân thủ Điều trị HIV (tài liệu đã trích dẫn ở trên) kết luận
rằng trong khi việc làm giúp cải thiện tuân thủ điều trị khoảng 39%, thì mặt khác nó cũng có thể gây
tác động tiêu cực đến sự tuân thủ điều trị ở những nơi làm việc chính thức mà người lao động sợ người
khác thấy mình uống thuốc vì họ sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử, trang 9 và 26.
90
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Các hoạt động thanh tra lao động là tối cần thiết để cân bằng sự phát triển
kinh tế xã hội và công bằng xã hội. Các cơ quan thanh tra cung cấp những dịch vụ
quan trọng cho người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ. Hoạt động
liên quan đến HIV/AIDS của họ cần tập trung vào phương pháp tiếp cận theo
hướng dự phòng và đảm bảo đủ cân bằng giữa các biện pháp tư vấn, giám sát và
thực thi.
Đảm bảo tiếp cận thông tin về dự phòng HIV là bước đầu tiên để giải quyết
hiệu quả đại dịch ở cấp quốc tế, khu vực và quốc gia nhằm tránh lây nhiễm HIV và
đảm bảo tiếp cận phổ cập các dịch vụ liên quan đến HIV.
Các cấu phần của bất kỳ nền tảng kiến thức nào cần bao gồm sự trao đổi một
cách hệ thống ở mọi cấp những kinh nghiệm và ví dụ thực hành tốt– bên cạnh các
tiêu chuẩn lao động quốc tế, luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật, con số thống
kê và số liệu đánh giá rủi ro, công cụ giáo dục và đào tạo.
Chương trình Quản lý Lao động, Thanh tra Lao động và An toàn sức khỏe nghề
nghiệp của ILO (LABADMIN–OSH) cùng với chương trình HIV/AIDS và Thế giới
Lao động của ILO (ILOAIDS) đã biên soạn một tuyển tập thực hành tốt về thanh tra
lao động. Cùng với Sổ tay này, tuyển tập thực hành tốt có thể giúp cải thiện sự hiểu biết
của thanh tra lao động về mối liên hệ giữa thanh tra lao động và HIV/AIDS.
Một số thực hành tốt mà thanh tra lao động có thể thực hiện để giải quyết
HIV/AIDS bao gồm:
O
Thúc đẩy sự hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc
xây dựng, thông qua, thực hiện, đánh giá và theo dõi các chính sách và chương
trình về HIV/AIDS tại nơi làm việc;
O
Thúc đẩy tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện để mọi người lao động, bao
gồm các cán bộ quản lý, có thể biết tình trạng HIV của mình; và
O
Đảm bảo sự bền vững và hiệu quả của các chương trình tại nơi làm việc, kể cả
trong khu vực kinh tế phi chính thức. Ví dụ, thanh tra lao động có thể khuyến
khích việc sử dụng giáo dục viên đồng đẳng để tăng cường dự phòng tại nơi
làm việc.

0ϥKFWPIVJίQNWιP
1.
2.
3.
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Anh/chị đã có kinh nghiệm gì về ứng phó với HIV/AIDS tại nơi làm việc?
Thanh tra lao động có thể làm gì để ngăn chặn tốt hơn sự xâm phạm quyền và
theo dõi sự tuân thủ luật pháp và chính sách quốc gia về HIV?
Làm thế nào để thanh tra lao động có thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao
động trong việc xây dựng các chính sách và chương trình HIV/AIDS tại nơi
làm việc có sự tham gia của người lao động và đại diện của người lao động?
Anh/chị có gợi ý cụ thể nào về phương pháp tiếp cận mà anh/chị nghĩ nên
được thực hiện để giải quyết các trường hợp phân biệt đối xử dựa trên tình
trạng nhiễm hoặc nghi nhiễm HIV?

 %JPIVTȬPJVιRJWαPOηWXȠ
EȡEJQέVЄϥPI
*ϧPIFηPFȠPJEJQIKίPIXKȪP
Phần này giới thiệu chương trình và các hoạt động học tập mà có thể áp dụng chọn
lọc cho một chương trình đào tạo giảng viên 2 ngày. Đây chỉ là các ví dụ, và chúng
tôi khuyến khích bạn hãy điều chỉnh ý tưởng để làm cho chúng phù hợp với nhu
cầu và quan tâm của đồng nghiệp và thời gian. Các số trong ngoặc nói tới các hoạt
động trong đĩa CD đính kèm để hỗ trợ mỗi nhóm chủ đề đưa ra trong Các chương
mục của Tài liệu.
Chương trình mẫu 2 ngày trong tài liệu này dựa trên phương pháp học chủ
động. Học chủ động đòi hỏi học viên tham gia nhiều vào chương trình hơn là chỉ ngồi
và nghe. Kinh nghiệm, ý kiến, câu hỏi của người học là nguồn thông tin quí giá. Học
chủ động là tập trung vào học viên, không phải vào giảng viên.
Các hoạt động đưa ra trong tài liệu này nhằm khuyến khích các trao đổi, thảo
luận tích cực và chia sẻ thông tin để hỗ trợ việc học chủ động. Các hoạt động bao
gồm đóng vai hay thảo luận nhóm, và thường mất 30-90 phút. Khi thực hiện các hoạt
động theo nhóm, mỗi nhóm không nên quá 5 hay 6 người 1 nhóm. Một số hoạt động
có thể làm theo nhóm 2 người. Hướng dẫn việc học chủ động có trong phần tài liệu
trong đĩa CD đính kèm.
Bạn nên ghi chép trong suốt quá trình tập huấn bằng cách sử dụng bảng trắng
(flipchard), những dụng cụ này nên luôn có trong phòng họp. Chúng có thể dùng
như là bảng ghi chép nội dung thảo luận và bạn có thể dùng tới nó sau khi những gì
đã được thảo luận ở phần trước. Cuối chương trình, danh sách các ghi nhớ hay có thể
sử dụng bảng trắng để ghi tóm tắt phần kết luận tại hội thảo.
Cuốn tài liệu này cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Tài liệu này có thể
hướng dẫn bạn thực hành như các cán bộ thanh tra lao động và cung cấp cho bạn nền
tảng để hỗ trợ và tư vấn cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thiết
kế, xây dựng và thực hiện các chính sách nơi làm việc về HIV/AIDS. Cuốn Sổ tay sẽ
giúp bạn làm quen với Khuyến nghị số 200, và Bộ qui tắc ứng xử của ILO cũng như
các tiêu chuẩn lao động quốc tế khác. Tham khảo Hướng dẫn của ILOAIDS “Cách
tốt nhất để xây dựng Chương trình Quốc gia về HIV và AIDS cho nơi làm việc”. Các
tài liệu tham khảo thêm có sẵn trong đĩa CD đính kèm.
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Chương trình này bao gồm các nội dung không có trong CD đính kèm.
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