Confederação Sindical Internacional (CSI)
Dia Mundial da SIDA – Global Trade Unions lançam Programa de Acção
Bruxelas, 1 de Dezembro de 2006 – Com a pandemia do HIV/SIDA a proliferar
no mundo do trabalho, a CSI e os seus parceiros Global Unions intensificam as
suas acções nos locais de trabalho em todo o mundo e as suas campanhas a
nível mundial em prol de medidas de prevenção e tratamento mais eficazes e
abrangentes.
Foi produzido um novo vídeo da Global Unions “Antes que Seja Demasiado
Tarde”, centrado nas acções sindicais sobre HIV/SIDA no Lesoto, a título de
exemplo referente à forma como os sindicatos têm vindo a abordar esta
questão. Extractos deste vídeo podem ser visionados em: www.ituccsi.org/video/hiv_en.wvx
Através da sua cooperação com o Programa UNAAIDS e ILOAIDS da
Organização Internacional do Trabalho e da sua participação na campanha
mundial da SIDA, o programa sindical global também faz a ligação da acção
sindical com outras iniciativas, bem como reforça o envolvimento dos sindicatos
em coligações nacionais e internacionais para lutar contra a pandemia. O
acordo sindical mundial com a Organização Internacional de Empregadores
para cooperar na luta contra a SIDA constitui igualmente um passo importante
para a cooperação sindicato/empregador a nível nacional.
“Com 40 milhões de pessoas seropositivas no mundo e cerca de um milhão de
novos infectados por ano, o HIV/SIDA tem que permanecer uma prioridade da
agenda internacional, pelo que continuaremos o nosso trabalho de ajudar a
impedir novas infecções e garantir que os serviços públicos, particularmente a
saúde, estejam devidamente equipados” declarou o Secretário Geral da CSI,
Guy Ryder, acrescentando que “o facto de que muitos milhões de seropositivos
ainda não terem acesso a medicamentos retrovirais ou a cuidados de saúde
dignos não é nada mais que um escândalo”.
Juntamente com os seus parceiros Global Unions, a CSI fará pressão sobre o
grupo G8 das maiores economias mundiais no sentido de ser criado um Grupo
de Trabalho ao mais alto nível para superar as promessas falhadas feitas no
passado, especialmente no que se refere ao acesso universal aos tratamentos.
Os sindicatos apelam a que a Cimeira do G8, a ter lugar no próximo ano sob os
auspícios da presidência alemã, se realize na base dos progressos feitos no
campo das doenças infecciosas da Cimeira Russa do G8, em 2006.
Fundada em 1 de Novembro de 2006, a CSI conta com 304 organizações
nacionais filiadas, representando 168 milhões de trabalhadores em 153 países
e territórios.

