1 DE DESEMBRE, DIA CONTRA LA SEROFÒBIA
ERRADIQUEM L’ESTIGMA CONTRA LES PERSONES SEROPOSITIVES
L’1 de desembre es commemora el dia mundial del VIH/SIDA com a objectiu no
només de conscienciar a la societat dels problemes i riscos del virus i a la síndrome
del SIDA sinó també per erradicar els estereotips i les restriccions que pateixen les
persones afectades, actituds serofòbiques que deriven de discursos homofòbics,
que es presenten en moltes esferes de la vida, com per exemple a l’hora
d’aconseguir i mantenir un treball.
La inserció de les persones VIH-positives en el món laboral és un dels reptes que
les administracions i organitzacions han d’abordar. Tanmateix, les persones que ho
pateixen s'han d'enfrontar a complicacions socials i econòmiques. Legalment, a
l'Estat Espanyol, les treballadores i treballadors no han de ser discriminades per
causes relatives a qualsevol disfunció tant psíquica com física. L'article 314 del codi
penal contempla com delicte aquesta activitat de discriminació en l'àmbit laboral. No
obstant això, encara que hi hagi cobertura en l'àmbit jurídic per a les persones que
conviuen amb el virus, les quals tenen els mateixos drets que la resta de la
ciutadania, estudis com el de la FIPSE (Fundació per a la Innovació i la Prospectiva
en la salut d'Espanya) demostren que existeix una discriminació que pateixen les
persones seropositives, tals com restriccions, denegació de llocs de treball,
acomiadaments i sobretot la dimensió privada de la discriminació laboral. En l'àmbit
europeu, EQUAL és una iniciativa comunitària amb l’objectiu de promoure nous
mètodes per lluitar contra la discriminació de les persones que pateixen la sida en el
treball.
Hi ha al voltant d’un 53% de desocupació en el cas de les persones seropositives,
malgrat la voluntat d’aquestes en aconseguir un treball i augmentar la seva qualitat
de vida, són molts els obstacles que hi ha, tant per la incorporació com per al
desenvolupament d’una vida professional normalitzada. Són molts els prejudicis que
hi ha, se’ls taxa d’incapacitats i incapacitades per desenvolupar treballs, se’ls
invisibilitza i rebutja.
Cal destacar també l’impacte del virus en la vida personal, com el benestar de la
persona amb la intenció d’aconseguir emparar als afectats i afectades des d’una
perspectiva més personal. La principal conseqüència que el virus i les posteriors

malalties relacionades es relacioni amb persones amb pràctiques homosexuals
suposa un increment d’actituds i discursos homòfobs, és per això que el suport
social ha d’incloure elements com suport emocional i l’assistència personalitzada en
cada cas. És important també el suport psicològic, molts estudis han demostrat una
correlació existent entre el suport social i el transcurs d’una malaltia. Malgrat això, el
gran grup afectat és la comunitat LGTB, que tan sols per la seva orientació sexual
són estigmatitzades. La serofòbia (l’aversió a les persones que pateixen VIH) va
acompanyada, en moltes ocasions, de l’ús de la violència física i emocional a les
persones que pateixen la malaltia, una violència utilitzada inclús per les seves
parelles sexoafectives provocant així un aïllament d’aquestes persones en l’àmbit
social, personal i afectiu.
Des de Joves d’Esquerra Verda reivindiquem la nostre lluita contra l’estigma de les
persones amb VIH. Alhora, creiem que és moment d’acabar amb la discriminació
social, econòmica i laboral que aquest col·lectiu pateix per tal de garantir els
mateixos drets a tothom i caminar cap una societat lliure de serofòbia. Des de les
institucions públiques cal que es dugui a terme una tasca de sensibilització per tal
d’acabar amb els prejudicis que originen els casos d’exclusió i violències que hem
presentat. Per això, cal desenvolupar i dotar de fons les campanyes de
sensibilització i prevenció del VIH/SIDA que es recullen al preàmbul de la Llei contra
la LGTBIfòbia aprovada al parlament de Catalunya el 10 d’octubre del 2014, que
inclogui formació especialitzada per professionals i també pel conjunt de la societat.
També apostem per a que des de l’administració pública es faciliti i promogui
l’activitat de les entitats que treballen en aquest àmbit.
Volem erradicar el VIH/SIDA, i per això donem suport a les campanyes de
prevenció, sensibilització i investigació. De la mateixa manera, volem acabar amb
els estereotips que relacionen aquest virus i síndrome amb una determinada
orientació sexual; des de Joves d’Esquerra Verda recordem que el virus no
discrimina per orientació sexual, sexe, classe social o procedència. Per això mateix
reivindiquem que es parli de “pràctiques de risc”, com mantenir relacions sexuals
sense mètodes barrera, i no pas de “col·lectius de risc”, expressió que fomenta la
LGBTIfòbia i l’estigma contra les persones seropositives.
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