O que é Labor Positiva?
É a iniciativa que busca comprometer empresas e
organizações a criar ambientes de trabalho livres de
estigma e discriminação para as pessoas com HIV.
Esta proposta faz parte do #workingpositively um programa
global criado em 2019 pela SAP - IBM junto com diferentes
ONGs.
A partir de 2021, em aliança com a Fundação Huésped, é lançado na região
da América Latina com alcance na Argentina, Brasil, México, Colômbia, Peru,
Equador, Costa Rica, Chile.
Labor Positiva conta com o apoio ONUSIDA no contexto da Aliança Mundial
de ações tendentes a eliminar todas as formas de estigma e discriminação
relacionadas com o HIV.

Como participar?
A partir da assinatura da declaração, as
organizações se somam a um grupo
articulado em prol da geração de espaços
de trabalho livres de estigma e
discriminação.
Ao fazer parte desta rede, as organizações
começam a transitar um caminho de
sensibilização de suas equipes, promoção
e multiplicação de mensagens em suas
comunidades e corrente de valor sobre a
inclusão trabalhista de pessoas com HIV.

Desafios
• As comunidades afetadas apresentam uma
taxa de desemprego superior à média nacional.
O que aumenta a situação de vulnerabilidade.

• Ainda existem casos onde a realização de
testes de HIV como requisito prévio para ter
acesso a um trabalho representa um obstáculo
para a contratação de pessoas com HIV.

• Em muitos países, as pessoas com HIV viram
modificadas as descrições de suas funções ou
a natureza de seu trabalho, ou lhes foi negada
uma promoção devido a seu estado serológico.

• A confidencialidade do estado serológico
com respeito ao HIV, incluindo a perda de
confidencialidade como resultado dos testes
obrigatórios, ainda é um problema básico no
lugar de trabalho.

Abordar estes desafios é fundamental para atingir os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e as metas em 2030, inclusive
o de conseguir dar um fim à epidemia do VIH.

Sua organização pode ser parte da mudança
Labor Positiva propõe acompanhar o crescimento de um ecossistema de âmbitos de trabalho
livres de discriminação pelo HIV/AIDS para que as personas com HIV possam trabalhar em
ambientes inclusivos e livres de estigma.

FAÇA PARTE
1. Some à sua organização.
2. Assine a Declaração.
3. Colaboradores e colaboradoras poderão ter acesso a um

curso virtual de sensibilização sobre HIV, estigma e discriminação.

4. Multiplique a mensagem: Participe das diferentes campanhas que a Fundação Huésped

organiza e compartilhe o compromisso nos canais de comunicação da sua organização.

Fale com
laborpositiva@huesped.org.ar
para receber outras informações.

