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SVENSKA ILO-KOMMITTtN

Arbetsmarknadsdepartementet

ILO:s rapport V(l) med förslag till rekommendation om HIV/AIDS
and the world of work
!LO-kommitten har av Arbetsmarknadsdepartementet fått i uppdrag
(A2009h602/IE) att besvara ILO:s rapport V(1) HIV/AIDS and the
world of work.
Rapporten innehåller ett utkast till rekommendation om HIV/ AIDS
and the world of work samt !LO-sekretariatets kommentarer till den
föreslagna texten. Utkastet till rekommendation är baserat på den
första diskussion i ämnet som ägde rum under internationella
arbetskonferensen 2009. Hänsyn har också tagits till inkomna svar på
frågeformuläret i ILO:s rapport IV(1) HIV/AIDS and the world of work.
Regeringar ombeds nu av lLO att efter samråd med de mest
representativa arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna framföra
om de har några förslag till tillägg till texten eller har några andra
kommentarer. Regeringarna ombeds därutöver ange om de anser att
utkastet till rekommendation utgör en tillfredsställande bas för de
avslutande diskussionerna i ämnet under 2orn års arbetskonferens.

ILO-kommittens bedömning

ILO-kommitten anser att rekommendationen innehållsmässigt i stort
ser mycket bra ut men vill peka på följande problem.
•

I sekretariatets kommentar anges att det har velat förtydliga
den kausala kopplingen mellan fattigdom och ökad risk för
hiv-smitta i punkt 3-4 i preambeln. Forskning har dock under
senare tid visat att denna koppling bör ifrågasättas. Det är inte
de fattigaste länderna i Afrika som är värst drabbade av
hiv/aids (har högst hiv-prevalens) utan det är snarare de rikaste
länderna (som klassas som middle income countries)
exempelvis Sydafrika och Botswana. Detta gäller på landnivå.
Inte heller om man tittar på samhällsgrupp/individnivå finns
den kausala kopplingen. I de länder med hög förekomst av hiv
är det de- rikaste grupperna, inte de fattigaste, som har högst
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hiv-prevalens. ILO-kommitten uppmanar ILO att samråda
med UNAIDS för att säkerställa att formuleringarna i detta
avseende inte blir missvisande.
Preambel p. 5 � ersätta "suffered by persons affected by
HIV/AIDS" med "due to HIV-status" i syfte att understryka
att stigmat i sig påverkar människors testbenägenhet osv.
Artikel 1 (c) - definitionen i artikel 1 ( c) bör vara "persons
living with HIV", detta är den vedertagna benämningen.
Artikel 14 (c) - texten bör skrivas ihop på sedvanligt vis enligt
följande "sexual and reproductive health and rights".
Artiklarna 18 och 22 - benämningen bör enligt sedvanligt
språkbruk vara "workers living with HIV/persons living with
HIV).
Rubriken till artiklarna 23-26 bör ersättas med följande rubrik
"Testing, privacy and confidentiality" eftersom testandet i sig
spelar en central roll i dessa artiklar.
Specifikationen "migrant workers" bör infogas i artikel 23
efter "including job applicants". Genom att göra detta tillägg
klargörs att migrerande arbetstagare inte ska tvingas genomgå
tester exempelvis innan de lämnar sitt hemland eller vid
ankomsten till de mottagande landet.
Artikel 26 bör ersättas med följande " Members, whether
receiving or sending countries, should ensure that migrant
workers, or those seeking to migrate for employment, are not
excluded from migration on the basis of their HIV status,
whether real or perceived". En tydligare ansvarsfördelning när
det gäller denna fråga är eftersträvansvärd.
Exemplifieringen, "such as health sector workers" bör
återinföras i artikel 28. Denna yrkesgrupp spelar en
fundamental roll i sammanhanget och dess omnämnande
exkluderar inte några andra grupper.
Artikel 33 - byt ut "sex education" mot "sexuality education"
för att bredda utbildningsinnehållet till att också inkludera
jämställdhet och könsroller.
I uppföljningskapitlet(follow up) bör införas en bestämmelse
som säkerställer· att arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna är representerade i uppföljningen
av den utveckling rekommendationen givit upphov till och att
samråd äger rum med dem under själva
övervakningsförfarandet.

Men hänsyn tagen till anförda synpunkter anser ILO-kommitten att
utkastet till rekommendation utgör en god grund för fortsatta
diskussioner i ämnet under internationella arbetskonferensen 2010.
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I handläggningen av detta ärende deltog undertecknad ordförande och
ledamöterna Hult, Middelman, Söderlöf, Beckman, Edström och
Bengtsson samt ersättarna Kovar och Grahl. Närvarande har varit
ersättarna Svenson och Engblom, experten J acobsson, adjungerade
Hanna Schmidt, SKL och Monica Eng Sjölund,
Arbetsmarknadsdepartementet, sekreteraren Hiljemark samt
undertecknad sekreterare.
Ledamoten Beckman och ersättaren Kovar reserverar sig mot beslutet.
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Reservation
Svenskt Näringsliv anser att det inte behövs något instrument i fråga om
HIV/AIDS and the world of work utöver den befintliga ILO Code of
Practice, varför vi inte heller ser något behov av fortsatta diskussioner i
ämnet.
Svenskt Näringsliv reserverar sig mot !LO-kommittens beslut ang förslag
till rekommendation.
Vi kan inte ställa oss bakom arbetstagarsidans synpunkter och
kommentarer från 22 oktober 2009 och motsätter oss därför att dessa
tas in i ILO-kommittens yttrande.
Eva Kavar, jur kand
Svenskt Näringsliv

