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Benvinguda i inauguració

IX jornada sobre les relacions laborals de les persones que viuen amb VIH/SIDA

Joaquim Roqueta Manen, president de Gais Positius

Bona tarda. Moltes gràcies per venir.

Volem agrair, especialment, que un any més ens doneu la
confiança per ser aquí. Aquest any ja portem nou jornades, fa
nou anys que estem amb tots i totes vosaltres i volem
continuar treballant i posant sobre la taula tots els temes que
tenen a veure amb les relacions laborals de les persones que
vivim amb VIH.

Agraïm molt també que hagin vingut, com sempre que els hi
demanem, des de la Direcció General d'Igualtat la senyora
Mireia Mata i, en aquest cas no ha pogut venir Gemma Tarafa
però us transmeto les seves disculpes, la Pilar Solanes que és la directora del
Programa de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i una persona que està treballant
braç a braç en el dia a dia i que coneix tota la temàtica.

Volia dir-vos que malauradament l'estigma i la discriminació són una realitat.
Encara que som el 2017 i no tenen raó de ser encara ens trobem amb casos
significatius. Per exemple, encara hi ha persones que tenen problemes a l'hora
d'accedir a residències per tenir VIH o per accedir a hipoteques i assegurances. Són
temes col·laterals que hem de treballar.

Tot això té un nexe comú que és la vulnerabilitat i per tant des d'aquesta
vulnerabilitat s'ha de treballar. Existeixen molts prejudicis socials i evidentment
interfereixen amb el relacionat amb l'àmbit laboral i a causa de tot això nosaltres
vam començar a treballar fa anys aquest tema ja que havien aparegut una sèrie
d'estudis que ens alarmaven i ens preocupaven amb dades com que el 50% de les
persones amb VIH estaven a l'atur i això ens empenyia i incentivava a totes les
persones i entitats que treballem aquest tema a fer alguna cosa. Evidentment, vam
començar a fer aquesta jornada per visibilitzar i també per treballar, internament,
en un projecte d'inserció laboral. És un tema que ens interessa i deu anys després
encara hi ha moltes coses per fer.

Volíem recalcar alguns temes i per això també hem convidat a la Mireia i la Pilar,
perquè s'estan fent coses i no només des de les entitats per la qual cosa aprofitem
per agrair la col·laboració de les administracions. Nosaltres, com sempre, som molt
crítics però també valorem el treball que es fa i en aquest aspecte volem agrair la
feina que s'està fent des de la Direcció General d'Igualtat, perquè és cert que fa tres
anys que es va aprovar l'Acord Nacional Contra el estigma i el VIH però d'aquest
Acord encara estava pendent un Pacte Social que per a nosaltres és molt important.
Finalment, tot i que han passat uns anys, d'alguna manera des de les entitats i el
Comitè 1r de Desembre estem liderant aquest tema, com no podia ser d'una altra
manera.
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Per tant, hem començat a treballar sobre el tema del Pacte Social, Mireia ens ho
explicarà després, i tenim l'Acord Nacional que està vigent i s'ha de desenvolupar.

Des de l'Ajuntament de Barcelona podem dir que estan treballant molt i hi ha una
resposta molt bona. Fa dos anys, el 2015, es va signar la Declaració de París que és
un tema molt important en relació amb les polítiques del VIH però hi ha un tema
vital, que és l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva, que ens posiciona com una
ciutat líder en temes de drets sexuals. És un tema que societat civil, entitats i
administracions hem de treballar colze amb colze. No estan treballant les
administracions ni nosaltres sols sinó que ho estem fent de manera conjunta i
pensem que és la forma correcta de fer-ho. Hi ha dades que els estudis reflecteixen i
emplacem a les administracions perquè els donin resposta per la qual cosa és
necessari seguir treballant junts.
També és necessària valentia política i si bé és cert que agraïm la que s'està tenint
nosaltres exigirem molta més.
Seguirem donant resposta, seguirem escoltant, seguirem investigant per tenir dades
i canviar la realitat que no ens agrada.
Sense més, dono la paraula a la Mireia Mata.
Moltes gràcies.
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Mireia Mata i Solsona, Directora general d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies.

En primer lloc agraeixo que organitzeu, per novè any, aquestes
jornades i el treball impressionant que feu cada dia, cada any,
cada setmana, cada mes. També us agraeixo ques ens hàgiu
convidat i us transmeto la salutació de la consellera de Treball,
Serveis Socials i Família, Dolors Bassa, que en aquest moment
està presidint el Consell Nacional de les Persones amb
Discapacitat al Palau de la Generalitat i en ser un trobada que es
realitza dues vegades a l'any no ha pogut venir. De fet jo m'hauré
d'incorporar en breu a aquesta jornada però per a nosaltres era important
manifestar-vos, amb la nostra presència, el nostre suport a la feina que feu. Agraïm
també el reconeixement i la sintonia que ens transmeteu i també entenem quan des
del món associatiu ens feu arribar les crítiques, sempre que siguin constructives i
amb ànims positius i de millora per a nosaltres és una cosa que no només acceptem
sinó que a més necessitem. Per tant jo crec que qualsevol col·laboració per aquesta
via serà benvinguda.
En relació al desenvolupament del Pacte Social per a la Integració de les Persones
que viuen amb el VIH i contra qualsevol discriminació he de dir que, efectivament,
fa tres que es va signar el Pacte Nacional Contra la Sida i d'aquest pacte es va derivar
una primera taula de treball que estava constituïda per un àmbit plural però que
fixava els seus objectius en les matèries més sanitàries. Poc després de incorporarme a la Direcció General d'Igualtat vam parlar amb entitats del sector i davant la
reflexió de que la part més social d'aquest Pacte Social Contra la Discriminació de
les persones que viuen amb VIH era una assignatura pendent vam assumir el repte
de implementar-la. Amb més retard del que ens hauria agradat, però en un punt en
què ja podem dir que hem començat a realitzar aquest treball, al maig ens vam
reunir en una primera convocatòria en què vam fer un petit grup de treball format
per membres de les entitats, representants del món sindical i de les patronals
perquè ens semblava que aquest Pacte Social només pot funcionar i té sentit si ho
fem des de l'enfocament de tots els sectors de la societat. Això ve de les mateixa
filosofia que les administracions poden fer una feina però necessàriament s'ha de
fer amb les entitats, amb els agents socials, amb el món empresarial. En aquest punt
també del Pacte Social, des d'aquesta reunió zero, ens vam comprometre a
incorporar tots els col·legis professionals que estiguin vinculats amb possibles casos
de discriminació en matèria de VIH.

Per tant estem aquí amb aquest compromís assumit i hem començat a treballar
temes de continguts. Jo crec que no us diré res que no sapigueu si us dic que de
pactes socials que durant aquests dos mesos hem fet molta recerca, i a més hem
tingut la col·laboració generosa del Comitè 1r de Desembre que ens ha facilitat molta
informació, ja que és un tema sobre el qual hi ha molta literatura i ens ha semblat
que hi ha poca praxi. Com el que no volem fer és un Pacte Social o un Acord Nacional
que sigui molt bo però de difícil implementació hem començat a fer deures, dins el
mateix Govern en aquest moment, i hem començat amb els col·legis professionals.
Nosaltres continuarem en aquesta via de dur a terme les convocatòries externes a
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l'entorn laboral, al públic, al privat i al associatiu. Aquest Pacte el necessitem, ens
vam comprometre com a Govern i a més des de la Direcció General d'Igualtat
assumim aquest repte que, d'altra banda, els que heu tingut oportunitat d'escoltarme sabeu que tenim un aliat extraordinari que és el Departament de Salut que també
ens acompanya en aquest repte.

En relació amb aquesta jornada dir-vos la importància absoluta de la no
discriminació de les persones que viuen amb VIH al món laboral. Per a nosaltres la
vida laboral d'aquelles persones que volen i poden treballar és un tema estratègic i
per tant reconeixem la feina que feu aquí. És una feina que pot ser que ara parlem
més d'ella però del qual en el seu moment vau ser pioners en parlar-ne per tant
felicitar-vos per la feina que feu i agrair-vos pels reptes que ens poseu sobre la taula
i per aquest afany de millora diari.
Gràcies.

Pilar Solanes Salse, directora del Programa de Salut de l'Ajuntament de Barcelona
Gràcies Quim, gràcies Mireia.

Aquest és el tercer any que vinc a la jornada, nou anys de
jornada no és poc i tant de bo algun dia no haguem de
tornar a trobar-nos. La gràcia d'aquesta jornada seria la
autoextinció i tant de bo que arribem a aquest horitzó.

Ahir, treballant amb Gemma perquè ella havia de venir,
situàvem algunes coses que ens semblava important
compartir amb vosaltres. De fet algunes ja les heu
comentat però la lluita contra la sida és una lluita que porta
molts anys però els últims anys, amb els avenços, s'ha
afluixat una mica i s'ha abaixat la guàrdia. És a dir,
sanitàriament s'han aconseguit avenços, afortunadament des de fa molts anys el
projecte de vida d'una persona que viu amb VIH ja no és curt i té una perspectiva
llarga per davant. Això posa a la societat i a les persones en una situació en la qual
s'han d'assumir reptes nous. La majoria de persones que esteu aquí o les que esteu
vinculades amb associacions sabeu que estem aquí gràcies a vosaltres. Sense les
entitats de persones afectades o entitats que treballen en l'entorn del VIH o persones
afectades de sida no haguessin fet una revolució malauradament avui no estaríem
aquí i això s'ha de reconèixer així. Des d'aquesta perspectiva em sumo al que deia
Mireia de que aquell paper de les entitats, en aquest cas en la lluita contra l'estigma
en l'àmbit laboral perquè ara des de fa anys les persones amb VIH poden treballar,
com deia aquest paper és clau i el conjunt de la societat us hem d'agrair la feina.

A Barcelona, fa anys que treballem en aquesta línia però fa uns anys, sobre el 2015
o 2017, davant les dades relacionades amb les infeccions no només del VIH sinó
d'altres infeccions de transmissió sexual (ITS) vam decidir que es devia fer alguna
cosa. I vam decidir fer una mesura de govern per renovar, sumar i enfocar esforços.
I així vam començar a redactar-la, amb la millor voluntat i interès del món, però sols.
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Tenim una Agència de Salut Pública, tenim un departament de salut, tenim una
direcció, tenim moltes capacitats però no hi som tots. Quan contrastem amb les
entitats el que havíem fet, abans de continuar la mesura de govern, la vam haver de
canviar. Ens vam posar a treballar junts i aquest és el resultat que ara tinguem una
estratègia compartida a la ciutat de salut sexual i reproductiva. No va ser fàcil perquè
treballar conjuntament té molt bons resultats, si ho mires amb perspectiva, però cal
interlocutar posicions, cedir, avançar i aprendre conjuntament i a l'Ajuntament
teníem molt d'interès i una relació amb les entitats històrica però que et esmenin la
plana costa . I on era el nus del canvi ?: en els drets. Era veure-ho des d'un punt de
vista sanitari, que havia d'estar, o posar-li un barret molt més global i més ampli
d'un codi de lectura diferent que és el codi de lectura dels drets sexuals. I això, que
sembla xerrameca, canvia absolutament l'enfocament. Portem recorregut camí de
treball conjunt en aquest sentit i, evidentment des de la Declaració de París, des
declaracions institucionals que l'Ajuntament ha aprovat a proposta del Comitè
també contra l'estigma i la discriminació, estem avançant i tenim alguns resultats.

A mi m'agradaria indicar-vos que, perquè no es tracta que vinguem a explicar
l'estratègia de salut sexual, en l'àmbit laboral des de l'Ajuntament realment estem
treballant en la lluita contra l'estigma en general però en l'àmbit laboral: què estem
fent? No gaire en temes de discriminació i VIH. Llavors posem sobre la taula
possibilitats que podem anar exercint i compromisos que avui Gemma volia
exposar-vos. L'Ajuntament té un Consell de Salut Laboral en el qual participen
Foment, Pimec, les patronals, els sindicats i les universitats des del punt de vista de
salut laboral. També li estem donant la volta a aquest Consell perquè ha fet moltes
coses però s'havia centrat molt en el que és la prevenció i la protecció de la salut,
que és molt important, però li estem donant una orientació diferent i potser podem
posar a treballar al Consell de Salut Laboral en aquesta dimensió perquè tenim al
món empresarial, sindical, etc. de manera que aquest és un repte que ens
comprometem a fer.
Hi ha una altra qüestió. L'Ajuntament, fa poc, ha realitzat una Guia de Contractació
Pública. L'Ajuntament també és contractador per tant s'ha d'aplicar el conte a casa i
a part de l'àmbit laboral funcionarial fem contractes, molts contractes i
constantment estem comprant serveis pel que s'ha fet una Guia de Contractació
Sostenible amb principis amb la finalitat de que els plecs de condicions que
elaborem les persones que treballem a l'Ajuntament tinguin unes orientacions
bàsiques de sostenibilitat no només del medi ambient sinó més globals. Aquí hi ha
el compromís d'abordar l'àmbit de la salut laboral, que aquesta guia encara no
contempla, i ho farem amb el Consell. Per tant des d'aquí ja us anunciem que quan
toqui ens posarem a treballar i serà una extensió més de les coses que estem
treballant en l'àmbit de l'estratègia.
Res més. Gràcies i endavant.
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Alberto Capità Cuevas, Psicòleg Clínic.
Expert en Addiccions.
Formació en Direcció i Gestió d'ONG (ESADE).

Experiència en centres de tractament d’addiccions com a psicòleg en àmbit
ambulatori, hospitalari i comunitat terapèutica

En l'actualitat director de Actuavallès, president del Comitè 1er de Desembre i
membre de l'executiva de CESIDA

CAMINEM CAP AL PACTE SOCIAL CONTRA LES DISCRIMINACIONS I EL ESTIGMA
RELACIONAT A VIH I LA SIDA A CATALUNYA
Moltes gràcies a Gais Positius, especialment a en Quim, per convidar al Comitè per
poder parlar de l'experiència que tenim en relació amb el Pacte Social Contra
l'Estigma i la Discriminació.

Quan parlàvem amb Quim del motiu de participar en una jornada que està molt
dirigida a les relacions laborals vèiem la necessitat d'incloure el Pacte Social ja que
una de les majors vulnerabilitats i discriminacions que trobem actualment a nivell
social té a veure, precisament, amb les relacions laborals. Recentment vèiem la dada
de la situació d'atur que afecta les persones que viuen amb VIH (PVIH) molt per
sobre de la resta de la població.
També agraeixo a Mireia Mata perquè m'ha fet una part el treball ja que ha explicat
el Pacte i m'ha estalviat la part final de l'explicació que volia fer.

Aquests dies em plantejava com fer la meva intervenció en la jornada, com
traslladar-lo, de quina manera poder parlar de com arribem a aquest punt del Pacte
Social per al que teníem l'opció d'explicar què estem fent i perquè ho estem fent.
Però a mi em semblava molt interessant recuperar una mica la perspectiva històrica
perquè si en el 2017 estem parlant del Pacte Social té a veure amb l'Acord Nacional
del 2014 però té a veure amb coses que van succeir abans del 2014 i crec que és
rellevant indicar-ho. Aquest és el punt de partida. El context polític que ens trobem
a les eleccions generals de l'any 2011 en el qual hi havia una majoria absoluta del
Partit Popular pràcticament en gairebé totes les províncies espanyoles i aquí
comencen a succeir coses i una sèrie de canvis que ens porten a la situació que tenim
actualment.
La primera d'elles, a l'abril de 2012, és el Reial Decret de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i la
seguretat de les seves prestacions que era un decret que comportava l'exclusió
sanitària. Aquest va ser un punt de partida de les agressions constants que vam patir.
Això també va generar una reacció civil. Una de les directament relacionades amb el
reial decret és la constitució d'REVER, que és una plataforma a nivell estatal que es
constitueix específicament per frenar l'impacte de l'aplicació del reial decret i a
Catalunya ens trobem amb la constitució de la Plataforma per a l'Atenció Sanitària
universal de Catalunya (PASUCAT) amb la qual el Comitè ha participat molt
activament que treballa amb una perspectiva de drets i de traslladar la sanitat a
nivell universal però des de la concepció de drets de les persones. No podem deixar
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a ciutadans que estan convivint amb nosaltres sense atenció sanitària per més real
decret que tinguem vigent.

També lamentem l'aprovació recent per part del govern de Catalunya d'intentar
restituir els drets perduts amb el reial decret ja que s'ha perdut l'oportunitat de
restituir, realment, aquests drets ja que encara hi ha filtres com l'obligació de
l'empadronament que representen una dificultat per accedir al sistema sanitari, si
el padró funcionés podria ser una bona mesura però com que el padró no està
funcionant i és extremadament limitant ens vam quedar a mig camí.
Més decisions polítiques que tenen a veure amb l'estat espanyol. El Ministeri de
Sanitat va acomiadar cinquanta-quatre treballadors que depenien de l'Institut
Carlos III i alguns d'ells treballaven directament en el que era la Secretaria del Pla
Nacional sobre la Sida (PNS) de manera que la Secretaria, el 2012, es va quedar a la
més mínima expressió: sense capacitat operativa, sense dotació de personal, sense
dotació pressupostaria i només s'ha de veure la caiguda de pressupost pel que fa a
subvencions a què podien optar les entitats que van passar de prop de quatre
milions a un milió d'euros per tot l'estat espanyol. Realment un situació molt dura i
també va impactar amb els fons que el PNS destinava cap a les comunitats
autònomes. Existien dues partides, una que anava directament a les entitats i una
altra que anava a finançar els programes de les comunitats autònomes que en el cas
de Catalunya van desaparèixer per complet. La comunitat autònoma es va quedar
sense aquests fons.
Això va generar reacció civil. A Catalunya es va constituir l'Aliança de Plataformes
en què diverses plataformes, tant autonòmiques com estatals (Comitè 1r de
Desembre, FELGTB, CALSICOVA, CESIDA) van començar a organitzar propostes de
manera conjunta en contra de totes aquestes mesures i alguna cosa es va poder
aconseguir.

En el primer gràfic que podeu veure a l'esquerra es representa la mortalitat
relacionada amb la sida. El punt, a mitjans dels 90 on hi ha una reducció exponencial
de la mortalitat, i després una tendència descendent fins a nivells molt baixos avui
dia. A nivell de salut ha hagut un canvi brutal. Amb els tractaments que tenim la
mortalitat cau, la toxicitat associada a la medicació també cau i pel que fa a
perspectiva de salut estem realment bé. Però si mirem l'altre gràfic, que reflecteix
els nous diagnòstics notificats, ens trobem en una xifra, a nivell de l'estat espanyol,
que es manté en uns quatre mil que tothom està donant per bones però no s'està
fent res específic per frenar aquesta situació. La mortalitat cau i que hagin noves
diagnòstics, com tenim tractaments efectius i la gent no es mor, sembla ser que
serveix per anar tirant.

Malauradament passem de la responsabilitat política al discurs que apel·la a la
responsabilitat personal. Aquest discurs ens el trobem per tot arreu, tant a nivell
institucional, com a nivell clínic, com a nivell d'entitats i estem assumint aquest
discurs. Per exemple, podem parlar de la generalitat que els joves han perdut la por
a la sida però és que les autoritats sanitàries li han perdut el respecte. És evident que
els joves li han perdut la por perquè qui ha de fer la feina no ho està fent des de fa
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molts anys i aquesta és la conseqüència que tenim i d'alguna manera haurem de
interpel·lar aquesta responsabilitat que tenen.

Pel que fa a la responsabilitat política que hi ha després de la situació que tenim
actualment que no ens afecta només a les
ONG o a aquesta responsabilitat personal de
la qual hem parlat sinó que també a
l'oportunitat perduda en el sistema de
reorganització d'especialitats sanitàries en
què hi havia una reivindicació històrica de
crear la disciplina de infeccioses com en
altres països europeus i a la qual el Ministeri
de Sanitat es nega. La seva pretensió és que
els metges de infeccioses depenguin de
medicina
interna
sense
tenir
en
consideració la complexitat pròpia que té el
tractament de les malalties infeccioses. És a
dir, això impedeix que els metges es puguin
especialitzar en una disciplina com la de
malalties infeccioses.
Tot això pel que fa a nivell de l'estat
espanyol. La lectura és que hi ha una manca
d'implicació, de compromís i de voluntat
política i simplement donen per bons una
sèrie de dades. A Catalunya no és que estiguem molt millor. A la imatge que us
mostro podeu veure la mobilització que va organitzar el Comitè 1r de Desembre en
què representants del mateix parlen amb Artur Màs davant del Parlament on es va
fer una concentració per reclamar que es solucionés la situació de fragilitat que
existia i a la qual el govern havia de donar resposta. El 2012 és el punt de partida a
nivell d'incidència política i institucional que després es va transformar en l'Acord
Nacional.

Bàsicament el resum que faig d'aquests anys és que a nivell de responsabilitat
política el VIH ha deixat de ser una prioritat perquè únicament el VIH s'entén des
del vessant de salut. Des d'aquesta vessant en el moment que puc oferir tractaments
que són efectius, que tinc un sistema de detecció més o menys bo, es dóna per bo
que cada any hi hagi quatre mil nous diagnòstics i que la meitat d'ells siguin tardans
ja que no hi ha cap tipus de política destinada a que això canviï. Des de la societat
civil es reclama que es facin esforços per tornar a posar el VIH a l'agenda ja que no
ha de tenir solament una mirada des de l'àmbit de la salut, el VIH ha de tenir també
una mirada social. Aquesta mirada que ens diu quin és l'impacte social del VIH
realment no existeix. És un discurs que des de les entitats s'intenta formular i
traslladar. Sovint amb la negativa, es nega, sovint que això existeix. Quan es parla de
situacions de vulnerabilitat, de discriminació, de rebuig en molts nivells (laboral,
institucional) sempre se centra la qüestió a argumentar que és un cas aïllat, no és la
tònica general, això ja està superat, sou uns exagerats. És una sensació d'irrealitat.
Hi ha un contrapunt entre la realitat que vivim les entitats en el nostre dia a dia i la
que la realitat que viuen els interlocutors polítics que al final són els que tenen la
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responsabilitat d'incidir en les polítiques, fer canvis i variar el ritme o la trajectòria
en que estem actualment.

Tota la incidència i la pressió que es va fer al 2012 finalitzen amb l'Acord Nacional a
nivell de Catalunya. L'Acord Nacional va ser un moment molt emotiu per a totes les
entitats i un esdeveniment històric en el qual tot l'arc parlamentari es posava
d'acord en tornar a validar que les polítiques cap al VIH, més enllà de les sanitàries,
eren necessàries. Hi havia un compromís exprés de continuar treballant però a
mesura que passava el temps les coses no van canviar. Es canvia de govern i el nou
govern incompleix l'Acord Nacional. L'Acord Nacional, a més d'incloure el tema del
pacte social, incloïa altres mesures per fer front a l'epidèmia des d'una vessant
sanitària.

L'agost de l'any passat, en la reunió que vam mantenir amb el conseller de Salut,
Antoni Comín i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, els recordem que de l'Acord
Nacional no s'havia implementat res.
El 2015 el Comitè va fer quatre imatges reclamant la posada en marxa d'aquest
Acord Nacional. En una es parla de la necessitat de tenir un pla d'acció. En aquell
moment, a Catalunya, no hi havia un pla d'acció enfront del VIH/sida ja que l'anterior
havia caducat i no hi havia interès a tenir un de nou. També es demanava que es
recuperés una comissió específica, un pla de treball dins de la Comissió de Salut.
Històricament existien espais dins el Parlament de Catalunya en què es debatia que
estava succeint en relació amb el VIH. En reduir la mortalitat això va desaparèixer.
L'Acord Nacional preveia la creació d'una comissió específica, dins de la Comissió de
Salut, que realitzés un seguiment de totes les polítiques, tant sanitàries com no
sanitàries, derivades del VIH a Catalunya. En l'actualitat estem pendents de la
constitució d'aquesta comissió de salut i com no és prioritària veurem com finalitza.
Pel que fa a la reclamació des de la perspectiva de drets per tot el que estava
suposant l'aplicació del reial decret de 2012 com per l'educació sexual que no
existeix. En relació amb l'educació sexual hem dir que simplement no existeix, més
enllà d'algunes accions aïllades, però no tenim un plantejament de quin és l'educació
sexual que hi ha d'haver al país. El plantejament més avançat que hi ha actualment
el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona amb la mesura però està per implementar
encara.
El Pacte Social contra la Discriminació per a nosaltres és on volem incidir durant
aquest any. Hem aconseguit la perspectiva de treballar amb la Direcció General
d'Igualtat amb la finalitat que puguem comptar amb ell de cara al 2018. El que
observem és que no és una prioritat. Hi ha altres elements, a nivell de país, que
s'estan prioritzant actualment i tota l'agenda se supedita a altres coses. Realment
resulta molt decebedora la resposta que tenim.
El punt dos de l'Acord Nacional, impulsar un pacte social contra la discriminació a
les persones que viuen amb el VIH, era un compromís del Parlament feia el govern.
No era un compromís que adquiríem les entitats. Aquesta èmfasi ho faig perquè això
era el 2014 i no s'ha fet res fins que de nou hem tornat a reclamar i com a
conseqüència comencen a haver-hi algunes trobades i reunions.
C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA
Tfno.: 93 298 06 42 - www.gaispositius.org

Pàgina | 10

IX jornada sobre les relacions laborals de les persones que viuen amb VIH/SIDA

El primer objectiu del Pacte és el reconeixement de la vulnerabilitat ja que es nega.
La perspectiva, quan es parla de la vulnerabilitat social, l'estigma i de la
discriminació i com això impacta en la qualitat de vida de les PVIH se relativitza de
manera extrema o torna el discurs que són casos puntuals. El que pretenem és que
es donin compromisos tant d'institucions, organitzacions socials, sindicats,
patronals i col·legis professionals en la lluita contra les discriminacions associades
al VIH. Primer identificar que es dóna aquesta vulnerabilitat i aquestes
discriminacions i després intentar eradicar-les. Per a nosaltres el Pacte sí que està
impulsat des de la societat però qui ha de liderar-lo, treballar-lo i desplegar-lo és la
Direcció General d'Igualtat perquè és l'encàrrec que existeix a través de l'Acord
Nacional.
Del Pacte Social formen part diversos departaments de la Generalitat que estan
implicats: el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de
Salut, el Departament d'Empresa i Coneixement i el Departament d'Interior a través
de Mossos d'Esquadra. Per la part no governamental: el Comitè 1r de Desembre,
Pimec, Comissions Obreres, UGT i estem a l'espera que es puguin incorporar
diversos col·legis professionals.

Per finalitzar explicaré que ens aporta el Pacte Social. Per a nosaltres és important
la necessitat de girar el discurs exclusivament biològic i sanitari, aquesta perspectiva
que considera que des de la salut ja està tot cobert, a parlar de les necessitats socials
que apareixen amb el VIH: la vulnerabilitat a nivell social que poden tenir les PVIH.
Assenyalar les discriminacions que viuen les PVIH, assenyalar i identificar les
vulneracions de drets que viuen les PVIH i poder derogar algunes clàusules
discriminatòries tant a nivell d'institucions públiques com a nivell privat com per
exemple en el tema relacionat amb les assegurances de mútues privades en les que
es dóna una exclusió directa.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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Alberto Martín-Pérez Rodríguez, llicenciat en Ciències de la Informació, Màster
en Sexologia, Màster en VIH i Diploma en Salut Pública i Gènere. Expert en
conductes sexuals i diversitat sexual, determinants socials de la salut, estigma
i discriminació i violència de parella.

Ha treballat a la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida (MSSI) i en el Servei
de Promoció de la Salut de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid. Pàgina | 12
Ha treballat i col·laborat amb diferents associacions i federacions LGTB, trans i
de VIH en algunes de les quals ha assumit llocs directius i de representació.

Actualment treballa en la FELGTB com a coordinador de formació i investigació comunitària. És
professor del Màster de VIH de la URJC, autor i revisor de recomanacions clíniques i documents de
consens, com els d'Actuació Sanitària davant la Violència de Gènere, edat avançada i VIH o PrEP.

QUAN TINDREM UN PACTE D'ESTAT DAVANT EL VIH, LA SIDA I LA
DISCRIMINACIÓ?
Primer de tot vull donar les gràcies a Gais Positius per la invitació.

Quan tindrem un pacte d'estat davant el VIH, la sida i la discriminació? Bé, jo vinc
fent-me aquesta pregunta des del 2011 i sembla que això va per llarg.

A continuació us explicaré el procés que portem a terme durant el 2011 des del
Ministeri de Sanitat en què van participar moltíssims actors. Va ser un procés
bastant laboriós i llarg i que jo definiria com la història d'un somni que no va ser o
com la història del que es va quedar guardat al calaix.

La setmana passada, gràcies a GTT-VIH, coneixíem l'informe de la ECDC (Centre
Europeu per al Control i la Prevenció de les Malalties) que mostrava la preocupació
que tenen gran part dels estats amb el tema de l'estigma i la discriminació, el impacte
que té en la salut pública i particularment en l'accés als serveis sanitaris per part de
la població amb VIH. No és una preocupació nova, a nivell institucional des de
principis de segle, des que Peter Piot, llavors president d'ONUSIDA, va comentar que
l'estigma relacionat amb el VIH podria ser l'obstacle més gran al qual les persones
que treballen en la resposta a l'epidèmia han de fer front i posava l'èmfasi en aquest
aspecte social que d'alguna manera és la germana pobra de la resposta enfront del
VIH perquè al final mai es treballa la resposta davant del VIH des d'una perspectiva
integral de drets. Al final de les estratègies sempre és un capítol, al final dels plans,
però no hi ha una veritable integració i una resposta global a l'estigma que tindríem
si es treballarà realment des d'un enfocament integrador de drets. Des de llavors hi
ha hagut nombroses declaracions institucionals, nombroses estratègies que han
anat aportant al coneixement i les eines que tenim per treballar davant de l'estigma
i la discriminació i el 2008 Bernat Soria, ministre de sanitat en aquells temps,
comentava en una entrevista que anava a promoure un pacte social que garantís la
no vulneració dels drets de les persones amb VIH (PVIH) en l'accés a recursos
públics de tota mena, educatius, socials, sanitaris i altres i que pugui ampliar-se a
altres béns i serveis. Aquest va ser, institucionalment, el tret de partida per al pacte
social davant l'estigma i la discriminació a nivell d'estat i va ser el moment en què
va començar a treballar en aquest projecte i en aquesta línia. En aquell moment hi
havia un marc institucional i jurídic que ho facilitava, hi havia un pla multisectorial
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que entre els seus objectius tenia reduir l'impacte social i personal de l'epidèmia. El
pla multisectorial era el marc de treball en què nombrosos agents, institucions,
organitzacions, ONG i organitzacions sindicals havien desenvolupat la seva feina
d'una manera més o menys coordinada davant l'estigma i la discriminació.

La gran impulsora del pacte social va ser Amaya Victòria que va ser treballadora del
Pla Nacional sobre la Sida (PNS) i que ja al congrés de Seisida en 2010 va presentar
una primera proposta de quins eren, segons el parer del PNS, els aspectes que hauria
de contemplar aquest pacte social i també una identificació preliminar de quins eres
els actors que haurien d'estar implicats en el seu desenvolupament i en la seva
posada en marxa.

El treball que es va fer va ser de recerques, es van estar buscant si existia en altres
països pactes socials davant la discriminació i l'estigma associat al VIH, es van
revisar i es van trobar molts pactes socials sobre salut i drets humans però no hi va
haver cap específic sobre VIH amb la qual cosa ens trobàvem davant el repte de fer
un treball molt pioner. Per això el primer que vam fer va ser fer diferents entrevistes
a persones expertes, grups de discussió que ens permetien orientar i identificar la
metodologia de treball a seguir per al desenvolupament del pacte. D'aquesta
identificació va sorgir la convocatòria d'un grup de persones expertes. Es tractava
de dinou persones que formaven part de l'administració general de l'estat, de
diferents administracions autonòmiques i locals. Es va fer una crida a través del PNS
a totes les comunitats autònomes perquè aquelles que volguessin i tinguessin
interès a treballar en el tema de l'estigma i la discriminació poguessin unir-se al grup
de treball. També hi havia diferents organitzacions en l'àmbit estatal o aquelles que
tenien una línia de treball molt dirigida a l'estigma i la discriminació associada al
VIH, també organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, societats
científiques i universitats i també hi havia representants dels mitjans de
comunicació. Les institucions que van participar eren el Ministeri de Sanitat i
Política Social, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Per part de les comunitats
autònomes, el País Basc, Govern de la Rioja, Junta d'Extremadura i per les
administracions locals va mostrar el seu interès a participar en el desenvolupament
del pacte l'Ajuntament de Torrejón d'Ardoz de Madrid. Per part de les
organitzacions estaven Red VIH, Cesida, Creación Positiva i Trabajando en Positivo,
Comissions Obreres i també a Pimec en l'àmbit de les organitzacions empresarials.
També participava la Universitat Carlos III i Seisida dins de l'àmbit acadèmic.
Va ser un treball dur però érem un grup molt potent amb ganes. Durant els mesos
de març i juliol hi va haver un flux incessant de correus i esborranys que al final eren
documents en Word plens de guixades i costava entendre alguna cosa. Va ser bastant
complicat però finalment, el juliol de 2011 vam aconseguir consensuar un primer
esborrany que vam sotmetre a l'anàlisi de quaranta-sis persones i institucions claus
que cada un dels membres de treball havíem anat identificant. L'esborrany va rebre
cent setanta-set comentaris que van arribar de diferents federacions de Comissions
Obreres i UGT, de la UNEF, de FELGTB, de la CEOE, de la Universitat de València, de
la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona, d'Àmbit Prevenció, Sida Studi i altres
organitzacions, d'altres direccions generals del ministeri de sanitat, va ser un
document que va passar per molts filtres i va reunir un consens bastant ampli.
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En una trobada del grup de treball vam estar debatent una a una cada aportació que
s'havia fet i finalment vam acabar
consensuant un nou text amb la qual
cosa al final teníem una proposta de
pacte social davant l'estigma i la
discriminació que plantejava tres
nivells de resposta i una última que era
més integral que tenia a veure amb la
investigació per generar coneixement
i orientar les polítiques. Aquests
àmbits eren l'institucional, el de les
interaccions socials i l'àmbit personal.
És a dir, promoure línies de treball que
afavorissin la igualtat de tracte i la no
discriminació. Línies més orientades
cap a la sensibilització social.
Augmentar
la
normalització
i
l'acceptació social de les persones amb
VIH i una altra més dirigida a
l'empoderament
i
l'estigma
interioritzat. Era un pacte que
plantejava dotze objectius específics i
un total de cinquanta-una mesures.

En relació amb l'àmbit laboral es contemplaven 6 mesures en total. En primer lloc
promoure i implementar la recomanació número dos-cents de l'OIT (Organització
Internacional del Treball) que d'alguna manera instava el govern espanyol a
prendre mesures i proposar diferents qüestions que no acabaven de posar-se en
marxa i el pacte social instava que es posessin en marxa aquestes mesures.
Es proposava també la realització d'accions que formaran part de l'agenda política i
un compromís d'iniciar el diàleg social amb les organitzacions sindicals per a
eradicar la discriminació i fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral.

L'establiment de mecanismes que milloressin la col·laboració i la cooperació entre
administració, sindicats i organitzacions empresarials per afavorir l'intercanvi
d'experiències i bones pràctiques en el lloc de treball i que incrementessin la
informació i la sensibilització de treballadores i treballadors per prevenir i eliminar
la discriminació de les persones afectades pel VIH.
La vigilància i control per part de les autoritats sanitàries i laborals del compliment
de les garanties de confidencialitat i proporcionalitat de la vigilància de la salut de
les treballadores i els treballadors. És a dir, donar garanties que permetessin a les
PVIH no viure amb por la custòdia dels seus informes de salut per part de les
organitzacions mèdiques laborals.
I finalment, dins l'àmbit laboral la mesura que es proposava era adoptar polítiques i
estratègies que facilitin la inserció laboral de les PVIH vetllant per la igualtat
d'oportunitats tant en l'accés com en el manteniment de l'ocupació, incloent
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l'adaptació de la jornada i les condicions laborals a les necessitats específiques de
les treballadores i els treballadors amb VIH en funció del seu estat de salut. Aquesta
era una de les mesures més importants i que van ser més complicades de negociar.

Els següents passos que es van plantejar eren sotmetre el text a l'aprovació de les
persones amb màxima autoritat dins de les organitzacions i de les institucions
signants, organitzar un acte de ratificació i signatura del pacte i començar el disseny
de plans d'acció multisectorials per al desenvolupament de les mesures previstes en
el pla perquè al final no es quedés en un document d'intencions sinó que la idea era
anar creant plans de treball anuals pressupostats que permetessin el
desenvolupament de tot el que estava inclòs en el pacte social. Però el que va passar
és tot el que ha comptat Alberto Capitán: l'arribada del Partit Popular al govern, la
destrucció de la resposta enfront del VIH, la reducció de les subvencions, etc.

No obstant això, cal assenyalar que en el Pla Estratègic de Control i Prevenció pel
VIH en vigor, tot i que ja ha passat la data, ara prorrogat fins al 2020 i amb una
avaluació anual del Pla Estratègic. En qualsevol cas, assenyalar que dins de l'objectiu
9, que és un dels dos objectius relacionats amb els drets de les PVIH, parla d'elaborar
un pacte social multisectorial i multidisciplinar per la igualtat de tracte i la no
discriminació comptant amb tots els agents i sectors implicats.
Des que el Partit Popular va arribar al govern ells mai han dit que no tinguin la
intenció de treure un pacte social. Any rere any el pacte social forma part del pla de
treball. La ministra Ana Mato en una roda de premsa es va comprometre, el 2012, a
impulsar el pacte social contra la discriminació pel VIH i el 2017 seguim sense el
pacte social.

A les organitzacions el pacte social se'ns ha quedat petit i des Cesida i les
organitzacions que formem part de Cesida ja estem en un pacte d'estat, que és el que
estem demanant. El dia Mundial de la Sida, l'any passat, els diferents partits polítics,
en converses amb els responsables de Cesida s'havien compromès i insistien en la
importància de poder impulsar mesures per acabar amb l'estigma social. Al final
sembla que l'estigma i la discriminació és un tema amable que es ven més o menys
bé dins dels partits polítics i en principi sembla que hi ha interès en tirar-lo endavant
però per més declaracions institucionals que es fan i interès demostrat hi ha una
autèntica falta de lideratge polític per tirar endavant aquest pacte tan necessari per
vetllar pels drets de les PVIH.
Des de l'òptica del pacte d'estat que es promou des de Cesida estaria inclòs el pacte
social i sembla que seria el primer que hauria oportunitat de sortir però des del
pacte d'estat es promouen més coses: actualitzar els sistemes de vigilància
epidemiològica, mantenir i desenvolupar noves estratègies per a la reducció de
danys en el consum de drogues, reduir les desigualtats en salut, retirar la catalogació
del VIH com malaltia infectocontagiosa, promoure una assignatura d'educació per a
la salut que inclogui l'educació afectiu sexual. En resum, tot un seguit de mesures
orientades a donar una resposta integral al VIH, un protagonisme polític a les
agendes institucionals al VIH. Aquí és on som ara mateix des Cesida i les
organitzacions que formem part de Cesida com FELGTB.
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L'aprenentatge que jo faria de tot aquest procés és que és important involucrar a
diferents actors perquè al final és el que fa que hi hagi un major consens i
s'aconsegueixin polítiques útils per a tots i desenvolupables. I dos, el
desenvolupament d'aquests documents i polítiques no són garantia de res amb la
qual cosa és importantíssim no abaixar la guàrdia i continuar fent un treball ingent
d'incidència política per assegurar que tot el que es promou en aquestes
declaracions i documents al final s'implementi i es desenvolupi i no quedi com a
paper mullat guardat en un calaix durant anys.
Moltes gràcies.

C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA
Tfno.: 93 298 06 42 - www.gaispositius.org

Pàgina | 16

IX jornada sobre les relacions laborals de les persones que viuen amb VIH/SIDA

Rosa Mª Juny Cabeceran, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Relacions Laborals per la
Universitat de Barcelona.

Directora de la Fundació PIMEC Acció Social, desenvolupant programes i
accions de caràcter social que fomentin la cultura i els valors de la
responsabilitat social a les empreses i persones autònomes amb compromís Pàgina | 17
amb el seu entorn.

Representant institucional com a organització empresarial en diversos
organismes públics i del sector social, en comissions i grups de treball, en temes relacionats amb
l'RSE.
Itziar Rodes Retuerto, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l'any
2001.

En l'actualitat exerceix com a advocada al Departament Jurídic de PIMEC i com a
Responsable d'Igualtat i Immigració. La seva experiència en l'àmbit jurídic se
centra principalment en l'assessorament a la petita i mitjana empresa en els
àmbits del dret laboral, mercantil i estrangeria.

En matèria d'igualtat, representa PIMEC a la Comissió d'Igualtat i Temps en el
Treball en el Consell de Relacions Laborals i participa en diferents grups de
treball, així mateix representa PIMEC a la Comissió d'Igualtat de l'Acord Interprofessional de
Catalunya.
En matèria d'immigració, representa PIMEC a la Taula de Ciutadania i Immigració, participant en
diferents grups de treball.
És mediadora i conciliadora del Tribunal Laboral de Catalunya.

COMPROMESOS AMB LA MILLORA SOCIAL
Itziar Rodes

Moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de ser aquí amb vosaltres.
Rosa i jo som aquí per poder donar-vos una visió dividida de Pimec. Jo
m'encarregaré més de Pimec, la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
i Rosa us parlarà de la Fundació Pimec.
Primer m'agradaria posar en context que és Pimec. Al llarg de la jornada ha aparegut
en diverses ocasions i pot ser que alguns no ens conegueu. Després us explicaré que
accions duem a terme i que programes tenim per ajudar en la incorporació al mercat
de treball.

Com ja us he comentat, Pimec és la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya i defensem a les pimes i els autònoms davant l'administració, la resta
d'agents socials i la societat. Treballem perquè pimes i autònoms tinguin un major
nivell de competitivitat.
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En Pimec representem el 99% de teixit empresarial de català i això és important de
cara al que avui estem tractant aquí ja que representem la majoria del teixit
empresarial de Catalunya. No som un agent social d'un sector sinó que representem
a un conjunt de sectors: principalment serveis, construcció, comerç... estem en
qualsevol sector i tenim acció de treball en qualsevol sector del teixit productiu.

Què fem, des de la nostra
vessant més institucional? Bé,
Pimec és membre del Consell de
Relacions Laborals amb la resta
d'agents socials. Aquest Consell
és un òrgan català del diàleg de
les relacions laborals en el qual
els diferents agents socials ens
vam
reunir,
representants
empresarials i de patronals i
l'administració. Dins d'aquest
òrgan nosaltres treballem i
consensuem documents, consensuem pactes, treballem guies, treballem decàlegs i
un conjunt de documents que després tenen una aplicació directa en l'àmbit del
treball. Nosaltres, en concret, som titulars de la Comissió d'Igualtat i Temps en el
Treball i en la qual hi ha diferents grups de treball: assetjament, bretxa salarial i
temps de treball i les accions que consensuem les traslladem al mercat.

També tenim la Comissió de Responsabilitat Social en què Pimec està representada
per Rosa Maria. Aquesta Comissió sensibilitza al teixit empresarial amb la
responsabilitat social i sobretot en recollir bones pràctiques i ajudar a les empreses
a implementar aquestes bones pràctiques. Com ja s'ha dit, també som membres de
la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya
en el qual incidim sobre la negociació col·lectiva. Dins del mercat de treball pensem
que són molt importants tots els aspectes d'igualtat i analitzem tots els convenis
col·lectius i totes aquelles mesures d'igualtat que hi ha incloses en els convenis,
conciliació, discriminació en el tracte, bretxa salarial, tot un conjunt de factors i
punts que estudiem i ho traslladem amb la finalitat que els convenis col·lectius
recullin la igualtat en els seus textos definitius perquè s'aprovin i tinguin una
afectació plena i directa en les empreses per als seus treballadors.

Què fem, des de la nostra entitat, per ajudar les persones en exclusió social o per
donar suport a totes les persones en incorporació al mercat laboral? Nosaltres vam
participar en diferents programes per millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral.

L'any passat vam fer el programa "Fem ocupació per a joves" en què es van
incorporar en trenta-nou empreses a setanta-tres joves. Per a nosaltres és molt
important l'atenció als joves ja que és un col·lectiu amb dificultats d'incorporació al
mercat de treball i dirigim moltes accions cap a aquest col·lectiu.

Tenim també el Programa d'Orientació i Acompanyament a la Inserció (POAI). És un
programa en el qual tenim tècnics arreu del territori ja que tenim seus a tot el
territori i això ens permet arribar a tothom i no estar sol centralitzats a Barcelona.
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En aquest programa els tècnics assessoren i ajuden a les persones a la incorporació
al mercat de treball i l'any passat vam atendre mil tres-centes onze persones i vam
aconseguir tres-centes catorze insercions.

També disposem d'una agència de col·locació en què gestionem tres-centes ofertes
i vam aconseguir cent vint insercions i una Formació per a l'Ocupació. Des de la
nostra entitat apostem per la formació per ajudar les persones a incorporar-se al
mercat de treball. En moltes ocasions ens trobem amb persones qualificades però
amb qualificacions que no són les que en l'actualitat demana el mercat de treball per
això tenim la Formació per a l'Ocupació que és una agrupació d'entitats que lidera
Pimec en la qual l'any passat es van dur a terme més de dos mil hores de formació.
Tot això són les accions que la nostra entitat porta a terme per ajudar les persones
que tenen dificultats o que per si mateixes no aconsegueixen incorporar-se al mercat
de treball.

Al 2017 tenim la Subvencions per a la Contractació en Empreses per ajudar al
col·lectiu de joves. Tenim de nou el POAI, en concret en aquest any hi ha deu tècnics
per a tot el territori que acompanyen persones i les ajuden a trobar una ocupació. Hi
ha la Xarxa de Impulsors de Garanties Juvenils en què tenim vuit tècnics per tot el
territori per donar suport i acompanyament. L'Espai de Recerca de Feina, que també
és el tercer any que ho fem per ajudar a la inserció laboral. L'Agència de Col·locació
amb cent cinquanta-sis participants.
Tots aquests programes són els que tenim, des de Pimec, per millorar l'ocupabilitat
i la inserció en el mercat de treball. No són programes específics per a un col·lectiu
determinat però quanta més difusió es facin d'ells a més gent podrem arribar i
ajudar per a la seva incorporació al mercat de treball.

A continuació Rosa Maria us explicarà que fan des de la Fundació Pimec.
Gràcies, bona tarda a tots.

Jo us explicaré que és la Fundació Pimec i que fa una fundació en una patronal. De
fet som l'única patronal que té una fundació a nivell europeu.

La Fundació Pimec té tres grans objectius en la seva missió. El primer és ajudar i
fomentar en les empreses que incloguin aspectes socials en la seva dinàmica
empresarial del dia a dia per ser més competitives, és l'eix més important. El segon
és el d'ajudar a les persones empresàries i autònomes i altres col·lectius que tenen
dificultats per accedir al món laboral i per poder aconseguir segones oportunitats.
El tercer és el de la millora de la imatge social que hi ha de l'empresariat, sobretot
del petit empresari.

Per sensibilitzar a les pimes participem en jornades i xerrades de sensibilització que
ajudin a afavorir la integració laboral de col·lectius amb dificultats especials. És
important els impactes de comunicació que podem generar de cara a les pimes
perquè tenim una base de dades important de socis i no socis d'empreses i pensar
que cada impacte que podem generar des de la fundació pot arribar a més de vuit
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mil o nou mil empreses . Per a nosaltres és molt important la part de sensibilització
i de realitzar aquests impactes.
La Fundació Pimec va ser creada fa
10 anys i el programa Incorpora de la
Caixa també es va crear llavors.
Nosaltres vam néixer com a pont per
unir el món social i l'empresarial i el
que estem fent amb el programa
Incorpora és sensibilitzar, vendre a
les pimes les ofertes, el Incorpora
com
una
eina
gratuïta
de
responsabilitat social que poden
utilitzar les petites estructures i el
que intentem, també, és que
comparteixin les seves ofertes
laborals dins de la plataforma Incorpora per poder fer-la responsable. D'alguna
manera vam indicar a les pimes que estan fent ofertes solidàries i responsables.
L’any passat contribuïm a més de cent ofertes compartides dins de la plataforma
Incorpora.

El tercer punt important, dins de la sensibilització, és l'acompanyament a la pime en
la inclusió dels aspectes socials i aquí treballem tant des de l'administració com en
el dia a dia de les empreses ajudant a fer memòries de sostenibilitat o posant en
valor bones pràctiques que fan. Per exemple, tenim una guia d'igualtat i de
conciliació per a micro pimes, empreses de menys de deu treballadors. També hem
col·laborat amb el Departament de Salut en un caixa d'eines, que sortirà ara, per
poder promoure les empreses socialment saludables. Dins de les jornades de
sensibilització, que us indicava abans, hem treballat amb el Pacte i hem treball molt
també amb la Federació Treballant en Positiu en la qual vam fer una formació per
als facilitadors laborals de tota la Federació de com havien de vendre el servei a les
empreses. Nosaltres vam unir sempre el món social amb l'empresarial ajudant en
com s'ha d'incorporar als col·lectius amb dificultats. Hem participat en la campanya
#Trabajadoenpostivo i aquest any l'hem difós entre totes les empreses. També som
membres del xàrter de la diversitat des que es va crear el 2011.
En l'acompanyament a les persones tenim el programa En Persona que es va crear
el 2010 arran de la crisi. Es tracta d'un col·lectiu de persones que ha entrat en risc
d'exclusió social per deutes, fracàs empresarial, fracàs personal i que no entraven
pels circuits normalitzats que existeixen per a la recerca de feina.
En no percebre l'atur es quedaven exclosos. A través del programa hem acompanyat
ja a més de nou-centes persones. I en el primer any ajudem a tancar empreses i
crear-ne de noves i en aquest anys els números han augmentat i estem ja reflotant
empreses. A moltes d'aquestes persones, que es quedaven sense feina, també les
hem ajudat per recol·locar-se. Són persones de més de cinquanta anys que mai
havien entrat pel canal normal del mercat laboral i als quals estem acompanyant en
la seva inserció laboral.
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Un altre punt important és el de l'auto ocupació. Des de fa dos anys som un punt
d'ocupació, un a Barcelona i un altre el Sant Feliu, i aquí atenem a persones que es
vulguin fer autònomes de qualsevol col·lectiu. Les entitats socials ens deriven
persones i fem tot l'acompanyament i també ajudem en la tramitació de
microcrèdits socials intermediant en l'obtenció d'aquests microcrèdits perquè
puguin dur endavant el seu projecte.
Com a fundació que som no se'ns ha de enclavar en Pimec ja que atenem a tots, siguin
o no socis de Pimec.

Pel que fa a les dades, gairebé un 58% de les persones que atenem aconsegueixen
una segona oportunitat. Sobretot amb els reflotaments de noves empreses i amb les
contractacions laborals en altres empreses.

El tercer punt és el de la millora de la imatge empresarial. Per això hem creat un
programa de voluntariat empresarial en què hi ha empresaris que són tutors i
mentors dels projectes i ens ajuden a acompanyar les persones. Al llarg de l'any fem
accions solidàries en què impliquem a les empreses. Els voluntaris estan
col·laborant en projectes de valors empresarials a les escoles de sensibilització fent
tallers en què s'explica la part de valor empresarial. A nivell d'accions fem el sopar
dels Premis Pimes, que aquest any han complert el 30 aniversari, des de fa quatre
anys s'ha convertit en la nit solidària i tot el que es recapta en el sopar es destina al
programa En Persona de la Fundació . També campanyes per Nadal, etc.
Moltes gràcies.
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Belinda Hernández Hernández, periodista, sexòloga, editora, gestora de
projectes i creativa de campanyes de difusió per a organitzacions civils. L'any
2002 va crear el primer portal de Salut Sexual per a Llatinoamèrica
"Sexualidadonline". A Espanya ha coordinat projectes per a la no
discriminació de les persones amb VIH en diferents àmbits de la seva vida, com
l'Observatori de Drets Humans de REDVIH i Mediosysida.

Actualment col·labora amb diferents organitzacions del VIH del país
dissenyant les seves estratègies de comunicació, campanyes informatives i
atenció a mitjans, entre elles, Trabajando en Positivo, organització que des de
fa 10 anys impulsa projectes per afavorir la inclusió laboral de les persones amb VIH.

COM FER UNA CAMPANYA PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES QUE VIUEN
AMB VIH

Bona tarda. Moltes gràcies per la invitació a Gais Positius i a Trabajando en Positivo
perquè m'han donat molta confiança per al projecte que presentaré ara.
La campanya Trabajando en Positivo va començar fa un any. En primer lloc vull
presentar a la Coordinadora Trabajando en Positivo que és una organització que
treballa a nivell nacional i està composta per setze organitzacions que treballen
específicament fent inserció laboral per a persones que viuen amb VIH, treballen en
sensibilització a les empreses, fent incidència política i treballem també realitzant
sensibilització en mitjans de comunicació.

Per què aquesta campanya? Bé, hi ha unes dades que no són molt encoratjadores: a
Espanya el 50% de les persones que viuen amb VIH (PVIH) no tenen feina, el 63%
de les PVIH tenen entre 20 i 49 anys que és l'època més productiva de l'ésser humà,
el 25,8% de les persones se sentirien entre una cosa i totalment incòmodes si algun
company o companya de treball visqués amb el VIH. Estem parlant d'un tema molt
important que té a veure amb l'estigma i la discriminació. Els vaig a passar algunes
dades com aquest que va aparèixer en les notícies de no fa més d'un any: uns
bombers activen l'alerta nuclear després d'atendre una persona amb VIH. Semblaria
que estem parlant de 1982 i això no fa ni dos anys que va passar a Espanya. Una altra
de l'any passat: els bombers de Santander cremen els mobles d'un comerç per evitar
riscos de "contagi" de VIH. És clar que són molt importants les campanyes
d'informació i de sensibilització.
Quan nosaltres vam començar a fer el pla de comunicació per a la campanya vam
buscar a internet l'existència prèvia de campanyes d'informació sobre ocupació i
VIH i durant tot aquest temps només s'ha fet un vídeo que va realitzar la
Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA) anomenat "la diferència la poses tu",
la Generalitat de Catalunya també va fer una fa uns set anys i les campanyes que fa
la Coordinadora Trabajando en Positivo a més de les que fan a Gais Positius. Aquesta
jornada també podríem considerar-la com a part d'aquesta gran campanya que es
fa de l'ocupació i el VIH.
Quan em van trucar per fer la campanya vam estar analitzant quina seria la millor
manera per fer arribar el missatge. Òbviament una de les millors formes per a
nosaltres, les ONG, és que no ens costi molt i que arribem al major nombre de
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persones per la qual cosa apostem per les xarxes socials ja que ens permeten arribar
a un gran nombre de persones amb un baix cost. Vull deixar clar que baix cost no vol
dir cost zero, no, ja que hem de disposar de persones que porten les campanyes,
personal que forma part de les entitats que a més de fer la seva feina fan les
campanyes i per això volia puntualitzar que fer una campanya en xarxes socials o
amb noves tecnologies sí que té un cost.

El públic al qual ens dirigíem amb la nostra campanya eren empreses,
principalment, sindicats, organitzacions civils, periodistes i públic en general. És a
dir, un ventall molt ampli de manera que la campanya havia d'estar pensada per
poder apropar-nos a cada un d'aquests segments. Per a això continuem amb la línia
de treball que planteja ONUSIDA però també amb la línia de treball que hem vist que
funciona en l'àmbit del VIH, és a dir, acostar a tots els agents socials implicats en la
resposta al VIH perquè sabíem que si no ho fèiem així podria no funcionar. Per a això
ens vam reunir a Madrid, convidem a sindicats, empreses, organitzacions civils i
periodistes i entre les dinou persones que representaven cada àmbit semblava que
no ens anàvem a posar d'acord perquè cadascuna el veia des de la seva perspectiva
i la meva feina va ser escoltar tot el que deien i buscar un punt comú d'acord. Gràcies
a aquest treball es va crear una campanya que va ser bastant eficaç i si no haguéssim
fet aquest pas potser no s'haurien sumat tantes empreses i gent perquè sí se sentien
identificats i identificades amb el que estàvem plantejant en aquesta campanya.
Una altra fase, que per a mi va tenir molta importància, és que les setze
organitzacions estatals que formen part de la Coordinadora Trabajando en Positivo,
van llançar una convocatòria perquè se sumessin voluntàriament fotògrafs i
directors de vídeo la qual cosa em preocupava una mica perquè molta gent, de forma
voluntària, va dir que si. Però tot va funcionar molt bé i curiosament la primera
imatge per a la campanya que va arribar va ser, precisament, la d'un bomber que
pertanyia al cos de bombers d’Ourense.
També ens plantegem si, en relació amb les persones que van participar en la
campanya, calia que se sabés el seroestatus i vam decidir que no calia i en la
campanya hi ha persones amb i sense VIH però vam adoptar la política de la feina
que és la de no dir-ho.

També vam crear una web que va comptar amb la participació de més de vint-i-tres
professionals. Es va cuidar la perspectiva de gènere per la qual cosa hi ha el mateix
nombre d'homes i de dones, es va cuidar que les professions que es mostren no
fossin estereotips associats al sexe i encara que al principi semblava una mica
complicat donar sortida a aquestes demandes es va aconseguir.

Dins de la web es va crear un espai per a empreses al què podien accedir i tenir
informació sobre l'OIT, com està legalment el tema del VIH en l'ocupació ... i també
es va habilitar la possibilitat que ens contactessin per telèfon o per e-mail i nosaltres
els posàvem en contacte amb una organització local, els contestàvem nosaltres
mateixos o els derivàvem a alguna clínica legal que els pogués assessorar.
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Encara que la campanya estava pensada exclusivament per a xarxes socials sí que es
van crear materials perquè les empreses puguin repartir-lo entre els seus
treballadors i treballadores.
A més es van crear una bateria de tuïts en on s'informava d'una forma precisa i en
un llenguatge molt senzill el que volíem que es difongués a través de les xarxes
socials per la qual cosa si tu no volies pensar el teu tuït podies entrar a la web i
descarregar-te tots i difondre'ls. Es van fer gifts, tríptics, vídeos ...

La campanya es tractava d'imatges
en les que la gent es feia un fotografia
amb el polze fent el gest de que tot
estava bé, la mà amb el polze cap
amunt és el logotip de la
Coordinadora
Trabajando
en
Positivo, i després la pujaven a les
xarxes socials amb un hashtag i
nosaltres ho retuïtejavem afegint
informació i la campanya, en ser tan
visual, cridava molt l'atenció. Les
empreses es van anar afegint i elles
podien fer una fotografia dels seus
equips de treball, enviar-nos-la i
nosaltres els fèiem un pòster que podien difondre dins la seva empresa. Cada
empresa decidia una mica el que volia fer. En realitat quan tu fas una campanya per
a xarxes socials i perds el control és que està funcionant i nosaltres el que fèiem era
retransmetre el que estava succeint. La campanya es va fer perquè fos de totes les
persones que es volien sumar a ella.

Els resultats van ser que setanta empreses, sindicats, administracions públiques i
organitzacions nacionals i internacionals es van sumar a la campanya. Es van sumar
empreses que potser en un altre moment no ho haurien fet com Telefónica, El Corte
Inglés, Mac Cosmetic, Grup Nord. També el grup Sifu, Pimec, Comissions Obreres,
UGT ... Tot d'una a Instagram i a Twitter comencem a veure algunes associacions que
ni tan sols coneixíem o empreses que sabíem que existien. A través d'Instagram vam
rebre unes tres-centes cinquanta fotografies en què surten al voltant d'unes quatre
mil persones. La campanya va creuar fronteres arribant principalment a
Llatinoamèrica des d'on van col·laborar gent d'Argentina, de Mèxic, Perú. La xarxa
social en la qual la campanya va tenir un major funcionament va ser Twitter i encara
que havíem valorat utilitzar LinkedIn, Twitter va ser la sorpresa.

En relació amb el Perú i Equador, que van replicar la campanya, són dues
experiències molt diferents. A Perú el que van decidir va ser replicar la campanya
tal com era, és a dir, van fer la mateixa campanya allà i nosaltres l'únic que vam fer
va ser facilitar-los els logotips i la informació i ells la van adaptar al Perú. A l'Equador
van convidar a actors i actrius importants del país i ells eren els que sortien a les
fotografies. Aquest any el que intentarem és veure si podem fer aliances amb altres
països llatinoamericans.
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El dia més intens de la campanya va ser l'1 de desembre, Dia Mundial de la Sida, en
què es va proposar a les organitzacions que en tots els esdeveniments que calia fer
alguna cosa relacionada amb la campanya #Yotrabajoenpositivo.

Pel que fa a la presència en mitjans treballem amb mitjans de comunicació que són
específicament d'empreses pel que es van cobrir molt els esdeveniments i vam tenir
molt suport en la difusió dins dels mitjans de comunicació de responsabilitat social.
Les empreses ens incloïen en els seus propis butlletins empresarials.
També vam fer un taller formatiu per a les ONG perquè sabessin manejar la
informació de xarxes socials i saber com poden trobar la informació.

Per a mi, com a comunicadora, va ser un treball necessari que s'havia de fer. Que s'ha
de continuar fent perquè com veiem no existeixen a penes campanyes relacionades
amb el VIH i el treball. Desafortunadament segueix existint molt estigma i
discriminació i cal treballar des de molts àmbits: a través del pacte social o del pacte
d'estat però el nostre treball com a organització és sensibilitzar empreses, sindicats,
etc.

El balanç per a mi és molt positiu però crec que té a veure també amb que estem en
un moment en què hi ha factors que poden ajudar a que la feina que fem ara aporti
una mica més. Abans era molt complicat que una persona que té VIH donés un
testimoni o formés part d'una campanya per moltes raons. Això fa que en les
campanyes aquesta visibilitat es normalitzi. No hi ha molta feina ni de campanyes ni
de sensibilització i ara hi ha obertura a nivell de fer les campanyes però a nivell que
es contracti a persones amb VIH encara existeix un repte molt important. Hi ha
d'haver un compromís per part de les empreses perquè el que es reflecteix en les
campanyes sigui una realitat en el dia a dia.

Per acabar us avanço part de la campanya per al 2017 que és la "Ruta
#Yotrabajoenpositivo Sense Discriminació per VIH. La ruta començarà a l'octubre i
acabarà al desembre i la campanya anirà d'empresa en empresa, un dia en una i un
altre en una altra. L'empresa, en el dia elegit, farà difusió i xerrades en els seus locals
per passar l'estendard a una altra. Aquesta serà una de les moltes accions que es
duran a terme per al 2017.
Moltes gràcies.
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POSADA EN COMÚ I CLAUSURA DE LA JORNADA

Com a tancament de la IX jornada sobre les relacions laborals de
les persones que viuen amb VIH/sida es porta a terme una posada
en comú del que s'ha parlat per al que es convida a tots els ponents
a formar part d'una taula i que aportin la seva visió o conclusions
del que s'ha exposat durant la jornada.

Finalitzada la posada en comú Joaquim Roqueta Manen, president de Gais Positius,
clausura la jornada agraint l'assistència i implicació a totes les persones que han
format part d'ella: públic, ONG, representant de les administracions i ponents.
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CONCLUSIONS

De les ponències s'extreu una sèrie de conclusions i recomanacions que poden
facilitar la millora de la situació de les persones que viuen amb VIH a nivell social i
laboral.
Entre elles destaquem les següents:














Reduir l'estigma social
Vigilar les situacions de discriminació
Facilitar l'accés igualitari a prestacions i serveis
Ampliar les garanties de protecció legal
Afavorir la inserció i permanència en l'ocupació
Donar resposta a la discriminació en l'àmbit sanitari
Prevenir la discriminació en l'àmbit educatiu
Empoderar les persones que viuen amb el VIH
Assenyalar pràctiques discriminatòries i vulneracions de drets
Derogar clàusules discriminatòries tant públiques com privades
Contemplar les necessitats socials del VIH
Abandonar el discurs exclusivament biològic-sanitari
Facilitar informació en els espais de treball

MATERIAL ADDICIONAL

El contingut d'aquesta relatoria es pot veure en el vídeo que es va gravar durant la
jornada:
Durada, 4 minuts (avanç): https://goo.gl/h4xKU2
Durada, 2 hores (complet): https://goo.gl/VGzhSH

També es pot consultar o descarregar aquesta relatoria en format pdf a la web de
l'entitat i el contingut de les presentacions utilitzades pels ponents:

Ponències: https://goo.gl/dsuQqW
Imatges de la jornada: https://flic.kr/s/aHsm4VVejb
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