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Izra zi ko ri šte ni u pu bli ka ci ja ma MOR-a, ko ji su sa gla sni pra ksi Uje di nje nih na ci ja, te pre zen ta ci ja ma-
te ri ja la u is tim ne po dra zu mi je va ju izra ža va nje bi lo ka kvog miš lje nja Me đu na ro dnog ure da ra da u po-
gle du pra vnog sta tu sa bi lo ko je ze mlje, po dru čja ili te ri to ri ja ili nji ho vih vlas ti, ili raz gra ni če nja nji ho vih
gra ni ca.

Od go vor nost za miš lje nja izra že na u po tpi sa nim član ci ma, stu di je i dru gi do pri no si le ži is klju či vo na nji-
ho vim auto ri ma, i nji ho vo objav lji va nje ne pot vrđu je miš lje nje i Me đu na ro dnog ure da ra da.

Po zi va nje na ime na kom pa ni ja i ko mer ci jal nih proi zvo da i pro ce sa ne po dra zu mi je va nji ho vu pot vrdu
od  stra ne Me đu na ro dnog ure da ra da, kao što i ne spo mi nja nje odre đe ne kom pa ni je, ko mer ci jal nog proi -
zvo da i pro ce sa ni je znak ne odo bra va nja.
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ze mlja ma, ili ne po sre dno od ILO Pu bli ca ti ons, In ter na ti onal La bo ur Of fi ce, CH-1211 Ge ne va 22, Swit-
zer land. Ka ta lo zi ili po pi si no vih pu bli ka ci ja dos tu pni su bes pla tno na go re na ve de noj adre si ili pu tem
e-ma ila: pub ven te @i lo.org.

Po sje ti te na šu web stra ni cu: www.ilo.org / pub lns

Štam pa no u Bosni u Hercegovini

Autor sko pra vo © Me đu na ro dna or ga ni za ci ja ra da 2011
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PRED GO VOR

Ova bro šu ra sa drži tek st MOR Pre po ru ke u vezi sa HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da,
2010 (br. 200), te po pra tnu Re zo lu ci ju za pro mo ci ju i im ple men ta ci ju Pre po ru ke ko ja je sna-
žno po drža na od stra ne tri par ti tnih kon sti tu ena ta MOR-a.

HIV pan de mi ja je je dan od naj zna čaj ni jih iza zo va za zdrav lje, ra zvoj, eko nom ski i druš -
tve ni na pre dak s ko jim se svi jet da nas su oča va. U ze mlja ma ko je su naj vi še po go đe ne, HIV
i AIDS na ru ša va de ka da ma sti can ra zvoj, pot ko pa va eko no mi ju i des ta bi li zi ra druš tva. Oče-
ku je se da HIV i da lje bu de vo de ći uzrok smrtnos ti i obo lje va nja u mno gim ze mlja ma i po-
pu la ci ja ma.

HIV pred stav lja zna čaj nu pre pre ku za os tva ri va nje dos to jan stve nog ra da i održi vog ra z-
vo ja. HIV je prou zro ko vao gu bit ke u za ra da ma mi li ona oso ba ko je ži ve sa ili su za ra že ne
HIV-om i AIDS-om. Nje go vo je dje lo va nje naj ra zor ni je u pro du kti vnoj sta ro snoj gru pi i to na-
me će ogro mne tro ško ve pre du ze ći ma kroz pad pro du kti vnos ti, po ve ća nje tro ško va ra da i gu-
bi tak vje šti na i is kus ta va. Osim to ga, osno vna ljud ska pra va na ra dnom mjes tu se čes to krše
na osno vu stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa, po se bno kroz dis kri mi na ci ju i sti gma ti za ci -
ju ra dni ka ko ji ži ve sa HIV-om i AIDS-om. Ova kva si tu aci ja je po gor ša na či nje ni com da je
ši re nje pan de mi je uobi ča jno uslov lje no pos to je ćim so ci jal nim ra zli ka ma, te na ro či to po ga đa
gru pe sta no vniš tva ko je se već na la ze u te škoj si tu aci ji ili su mar gi na li zi ra ne.

Svi jet ra da igra klju čnu ulo gu u adre si ra nju HIV-a i AIDS-a. On pred stav lja vri je dnu po-
la znu ta čku sa ko je je mo gu će uti ca ti na za po sle ne že ne i mu škar ce u sre di ni u ko jem pro vo -
de ve li ki dio svog ži vo ta, a to je nji ho vo ra dno mjes to. Ra zvoj i im ple men ta ci ja po li ti ke ra dnog
mjes ta i pro gra ma o HIV-u i AIDS-u ola kša va pris tup pre ven ci ji, li je če nju, nje zi i uslu ga ma
po drške za ra dni ke i nji ho ve po ro di ce kao i uz drža va ne čla no ve i ti me do pi re do ši re za je -
dni ce. I na kra ju, va žna ulo ga svi je ta ra da u rje ša va nju pan de mi je ni je op ti mal no is ko ri šte na.
Uko li ko je cilj da svi jet ra da po tpu no do pri ne se sma nje nju pan de mi je, ve oma je bi tno da bu -
de sas ta vni dio na ci onal nih HIV i AIDS po li ti ka, pro gra ma i stra te gi ja.

Me đu na ro dna or ga ni za ci ja ra da je 2001. god. usvo ji la Ko deks o HIV/AIDS-u i svi je tu ra -
da, ko ji je uve li ko pri hva ćen i ko ris ti se u mno gim ze mlja ma. 2007. god. or ga ni za ci oni kon-
sti tu en ti su odlu či li da je vri je me da se po kre ne pi ta nje od go vo ra svi je ta ra da na HIV i AIDS
na ra zli či tim ni vo ima pu tem ra zvo ja i usva ja nja me đu      na ro dnih ra dnih nor mi. Pre po ru ka br.
200 izraz je ne dvo smi sle ne po sve će nos ti svih čla no va Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, uklju-
čiv ši MOR kon sti tu en te i pred sta vni ke po slo da va ca i ra dni ka, u blis koj sa ra dnji sa or ga ni za -
ci ja ma-pred sta vni ca ma oso ba ko je ži ve sa HIV-om i par tner skim in sti tu ci ja ma, po go to vu
UNA IDS-om, da is ko ris te ogro man do pri nos ko ji “svi jet ra da” mo že da ti u osi gu ra va nju uni-
ver zal nog pris tu pa pre ven ci ji, tre tma nu, bri zi i po dršci.

Pre po ru ka odra ža va po tre bu za ja ča njem na po ra u oblas ti pre ven ci je po li ti ke ra dnog mje-
s ta i ola kša pris tup li je če nju oso ba ko je ži ve sa ili su za ra že ne HIV-om i AIDS-om. Ona po-
zi va na izra du i im ple men ta ci ju na ci onal nih tri par ti tnih po li ti ka ra dnog mjes ta i pro gra ma o
HIV-u i AIDS-u ko je će bi ti in te gral ni dio na ci onal nih po li ti ka i stra te gi ja HIV-a i AIDS-a i
ra zvo ja so ci jal ne za šti te. Pre po ru ka po zi va na po šti va nje osno vnih ljud skih pra va svih ra dni -
ka, uklju ču ju ći po šti va nje na če la ra vno pra vnos ti po lo va i pra vo na slo bo dno opre dje lje nje na
tes ti ra nje i ot kri va nje HIV sta tu sa, uz podršku svih da po du zmu do bro vo ljno i po vjer lji vo
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HIV sa vje to va nje i tes ti ra nje što je pri je mo gu će. Pre po ru ka ta ko đer po zi va drža ve čla ni ce da
pro ve du odre dbe kroz iz mje ne ili usva ja nje na ci onal nih za ko no dav sta va gdje je to mo gu -
će.

Oslo ba đa njem od sti gme i dis kri mi na ci je na osno vu stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu -
sa, ra dni ci i nji ho ve po ro di ce bi uži va li u po bolj ša nom pris tu pu obra zo va nju o HIV-u, in for -
ma ci ja ma, li je če nju, nje zi i po dršci na na ci onal nom ni vou kao i u okvi ru ra dnog mjes ta. Ta kav
pris tup po ma že im da vo de dug i pro du kti van ži vot i do pri ne su na ci onal noj eko no mi ji i za je -
dni ci.

Na osno vu pre po ru ka i pra te će Re zo lu ci je, MOR se za lo žio za ja ča nje akci ja u po dršci
im ple men ta ci je me đu na ro dnih i na ci onal nih oba ve za u za šti ti pra va i dos to jan stva ra dni ka i
svih oso ba ko je ži ve sa ili su po go đe ne HIV-om i AIDS-om.

Že ne va, ju ni 2010 Ju an So ma via,

Gla vni di re ktor
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ME ĐU NA RO DNA KON FE REN CI JA RA DA

Pre po ru ka 200

PRE PO RU KA U VEZI SA HIV-om, AIDS-om I SVI JE TOM RA DA

Gla vna kon fe ren ci ja Me đu na ro dnog ure da ra da (MOR-a),

Na kon što ju je u Že ne vi sa zva lo Upra vno ti je lo Me đu na ro dnog ure da ra da, i sas ta la se na
svom 99. za sje da nju 2. ju na 2010. go di ne, i

Kon sta tu ju ći da HIV i AIDS ima ju ozbi ljan uti caj na druš tvo i eko no mi je, na svi jet ra da
ka ko u for mal nom ta ko i ne for mal nom se kto ru, na ra dni ke, nji ho ve po ro di ce i one ko -
ji za vi se od njih, na or ga ni za ci je ra dni ka i po slo da va ca i na ja vna i pri va tna pre du ze -
ća, te na ru ša va ju pos ti za nje pris toj nog ra da i održi vog ra zvo ja, i

Po no vo pot vrđu ju ći va žnost ulo ge Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da u rje ša va nju pro ble ma
HIV-a i AIDS-a u svi je tu ra da i po tre bu da Or ga ni za ci ja oja ča svo je na po re u pos ti za -
nju so ci jal ne prav de i bor be pro tiv dis kri mi na ci je i sti gma ti za ci je u po gle du HIV-a i
AIDS-a u svim aspe kti ma svo ga ra da i man da ta, i

Pod sje ća ju ći na va žnost sma nje nja ne for mal ne eko no mi je pos ti za njem dos to jan stve nog
ra da i održi vog ra zvo ja ka ko bi se bo lje mo bi li zi rao svi jet ra da u od go vo ru na HIV i
AIDS, i

Kon sta tu ju ći da vi so ki ni voi so ci jal ne i eko nom ske ne je dna kos ti, ne dos ta tak in for ma ci ja
i svi jes ti, ne dos ta tak po vjer lji vos ti i ne do vo ljan pris tup i do slje dnost u li je če nju, po ve-
ćavaju ri zi k od pre no sa HIV-a, ni voi smrtnos ti, broj dje ce ko ja su iz gu bi la je dnog ili
oba ro di te lja i broj ra dni ka uklju če nih u ne for ma lan rad, i

S ob zi rom da si ro maš tvo, druš tve ne i eko nom ske ne je dna kos ti i ne za po sle nost po ve ća va -
ju ri zik od ne dos tat ka pris tu pa pre ven ci ji, li je če nju, bri zi i po mo ći, te se za to po ve ća -
va ri zik od pre no sa, i

Kon sta tu ju ći da sti gma, dis kri mi na ci ja i opa snost od gu bit ka po sla ko ju trpe oso be po go -
đe ne HIV-om ili AIDS-om pred stav lja ju pre pre ke za po zna va nje ne či jeg HIV sta tu sa,
či me se po ve ća va ra nji vost ra dni ka na HIV i ugro ža va nji ho vo pra vo na so ci jal ne na-
kna de, i

Kon sta tu ju ći da HIV i AIDS ima ju ozbi ljni ji uti caj na ra nji ve ri zi čne gru pe, i

Kon sta tu ju ći da HIV uti če na mu škar ce i že ne, iako su že ne i dje voj ke ri zi čni je i osje tlji -
vi je na in fe kci je HIV-om i ne pro por ci onal no po go đe ne pan de mi jom HIV-a u odno su
na mu škar ce kao re zul tat pol ne ne je dna kos ti, i da je sto ga osna ži va nje že na klju čni fa -
ktor u glo bal nom od go vo ru na HIV i AIDS, i

Pod sje ća ju ći na va žnost za šti te ra dni ka kroz sve obu hva tnu si gur nost na ra du i zdrav stve -
ne pro gra me, i

Po zi va ju ći se na vri je dnos ti MOR Ko de ksa pra kse o HIV-u/AIDS-u i svi je tu ra da iz 2001.
go di ne, i po tre bu da se oja ča nje gov uti caj jer pos to je gra ni ce i ne dos ta ci u nje go voj
im ple men ta ci ji, i

Uka zu ju ći na po tre bu pro mo vi sa nja i im ple men ta ci je me đu na ro dnih kon ven ci ja o ra du i
pre po ru ka i dru gih me đu na ro dnih in stru me na ta ko ji su re le van tni za HIV i AIDS i svi-



jet ra da, uklju ču ju ći i one ko je pre po zna ju pra vo na naj vi ši mo gu ći stan dard zdrav lja
i na dos to jan stve ne ži vo tne stan dar de, i

Po zi va ju ći se na po se bnu ulo gu or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka u pro mo ci ji i po dršci
na ci onal nim i me đu na ro dnim na po ri ma u od go vo ru na HIV i AIDS u i pu tem svi je ta
ra da, i

Pri mje ću ju ći va žnu ulo gu ra dnog mjes ta u po gle du in for ma ci ja o pris tu pu pre ven ci ji, li-
je če nju, bri zi i po mo ći u na ci onal nom od go vo ru na HIV i AIDS, i

Pot vrđu ju ći da je po tre bno nas ta vi ti i po ve ća va ti me đu na ro dnu sa ra dnju, na ro či to u kon-
tek stu Za je dni čkog pro gra ma Uje di nje nih na ci ja za HIV/AIDS, ka ko bi se po drža li
na po ri da se pro ve de ova Pre po ru ka, i

Po zi va ju ći se na vri je dnost sa ra dnje na na ci onal nom, re gi onal nom i me đu na ro dnom ni vou
sa stru ktu ra ma ko je se ba ve HIV-om i AIDS-om, uklju ču ju ći i se ktor zdrav lja te od go-
va ra ju će or ga ni za ci je, na ro či to one ko je pred stav lja ju oso be ko je ži ve sa HIV-om, i

Pot vrđu ju ći po tre bu za ut vrđi va njem me đu na ro dnog stan dar da s ci ljem us mje ra va nja vla -
da i or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka u de fi ni sa nju nji ho ve ulo ge i od go vor nos ti na
svim ni vo ima, i

Odlu čiv ši pri hva ti ti odre đe ne pri je dlo ge u ve zi sa HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da, te

Odlu čiv ši da ovi pri je dlo zi do bi ju oblik Pre po ru ke;

Usva ja 17. ju na 2010. go di ne slje de ću Pre po ru ku, ko ja se mo že na zva ti Pre po ru ka u vezi sa
HIV-om i AIDS-om iz 2010. go di ne.

I. DEFINICIJE

1. Za po tre be ove Pre po ru ke:

(a) “HIV” ozna ča va ljud ski imu no de fi ci jen tni vi rus; vi rus ko ji šte ti ljud skom imu no lo škom
sis te mu. In fe kci ja se mo že spri je či ti od go va ra ju ćim mje ra ma;

(b) “AIDS” se odno si na sin drom ste če ne imu no de fi ci jen ci je ko ji pro izi la zi iz na pre dnih sta-
di ja HIV in fe kci je, a ka ra kte ti šu ga opor tu nis ti čke in fe kci je ili tu mo ri po ve za ni sa HIV-om,
ili obo je;

(c) “oso ba ma ko je ži ve sa HIV-om” se sma tra ju oso be za ra že ne HIV-om;

(d) “sti gma” zna či druš tve na ozna ka ko ja, ka da je po ve za na sa oso bom, naj češ će uzro ku je
mar gi na li za ci ju ili pred stav lja pre pre ku za po tpu no uži va nje druš tve nog ži vo ta oso ba za-
ra že nih ili po go đe nih HIV-om;

(e) “dis kri mi na ci ja” ozna ča va sva ku ra zli ku, is klju če nje ili da va nje pre dnos ti ko je ima za po-
slje di cu uki da nje ili na ru ša va nje je dna kos ti za mo gu ćnos ti ili tre tman pri za po sle nju ili
za ni ma nju, ka ko je na ve de no u Kon ven ci ji o dis kri mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje) iz
1958. go di ne, i Pre po ru ci iz 1958. go di ne;

(f) pod “ugro že nim oso ba ma” se po dra zu mi je va ju oso be či ji su ži vo ti iz mje nje ni HIV-om ili
AIDS-om zbog ši reg uti ca ja pan de mi je;

(g) “ra zu mno rje še nje” ozna ča va sva ku iz mje nu ili pri la go đa va nje po slu ili ra dnom mjes tu
ko je je ra zu mno pra kti čno i omo gu ća va oso bi ko ja ži vi sa HIV-om ili AIDS-om pris tup,
učeš će ili na pre do va nje u po slu;

(h) “ra nji vost” ozna ča va ne je dna ke mo gu ćnos ti, so ci jal nu is klju če nost, ne za po sle nost ili ne-
si gur no za po sle nje, ko je pro izi la zi iz druš tve nih, kul tur nih, po li ti čkih i eko nom skih fa k-
to ra ko ji či ne oso bu osje tlji vi jom na in fe kci ju HIV-om i na pre do va nje AIDS-a;
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(i) “ra dno mjes to” ozna ča va bi lo ko je mjes to na ko jem ra dni ci obav lja ju svo je dje la tnos ti, i

(j) “ra dnik” ozna ča va sve oso be ko je ra de pre ma bi lo ka kvoj for mi ili do go vo ru.

II. DJELOKRUG

2. Ova Pre po ru ka obu hva ta:

(a) sve ra dni ke ko ji ra de u svim for ma ma ili do go vo ri ma, i na svim ra dnim mjes ti ma, uklju-
ču ju ći:

(i) oso be sa bi lo ka kvim za po sle njem ili za ni ma njem;

(ii) one ko ji su na obu ci, uklju ču ju ći i pri pra vni ke i po če tni ke;

(iii) vo lon te re;

(iv) one ko ji tra že po sao i apli ci ra ju za po sao; i

(v) otpu šte ne i su spen do va ne ra dni ke;

(b) sve se kto re eko nom ske dje la tnos ti, uklju ču ju ći i pri va tne i ja vne se kto re i for mal ne i ne-
for mal ne eko no mi je, i

(c) oru ža ne sna ge i uni for mi sa ne slu žbe.

III. OPĆA NAČELA

3. Opća na če la ko ja se tre ba ju pri mje nji va ti na sve akti vnos ti ko je su uklju če ne u na ci -
onal ni od go vor na HIV i AIDS u svi je tu ra da su slje de ća:

(a) od go vor na HIV i AIDS se tre ba pre po zna ti kao do pri nos os tva ri va nju ljud skih pra va i
osno vnih slo bo da i ra vno pra vnos ti po lo va za sve, uklju ču ju ći i ra dni ke, nji ho ve po ro di ce
i one ko ji za vi se od njih;

(b) HIV i AIDS se tre ba ju pre po zna ti i tre ti ra ti kao pi ta nje ra dnog mjes ta, ko je bi tre ba lo bi ti
uvršte no me đu bi tne ele men te na ci onal nog, re gi onal nog i me đu na ro dnog od go vo ra na
pan de mi ju uz pu no učeš će or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka;

(c) ne smi je bi ti dis kri mi na ci je i sti gma ti za ci je ra dni ka, na ro či to onih ko ji tra že po sao i apli-
ci ra ju za po sao, na osno vu stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa ili či nje ni ce da pri pa da -
ju re gi ja ma svi je ta ili po pu la ci ji ko ja se sma tra ri zi čni jom ili osje tlji vi jom na HIV in fe kci ju;

(d) spre ča va nje svih na či na pre no sa HIV-a bi tre bao bi ti osno vni pri ori tet;

(e) ra dni ci, nji ho ve po ro di ce i oni ko ji za vi se od njih tre ba ju ima ti pris tup i ko rist od pre ven -
ci je, li je če nja, nje ge i po mo ći u ve zi sa HIV-om i AIDS-om, a ra dno mjes to bi tre ba lo igra -
ti ulo gu u ola kša va nju pris tu pa tim uslu ga ma;

(f) učeš će i uklju či va nje ra dni ka u osmiš lja va nje, im ple men ta ci ju i vre dno va nje na ci onal nih
pro gra ma i pro gra ma o ra dnim mjes ti ma bi tre ba lo bi ti pre po zna to i po ja ča no;

(g) ra dni ci bi tre ba li ima ti ko ris ti od pro gra ma ka ko bi se na ra dnom mjes tu spri je či li odre đe -
ni ri zi ci od pre no sa HIV-a i sro dnih za ra znih bo les ti, po put tu ber ku lo ze;

(h) ra dni ci, nji ho ve po ro di ce i oni ko ji za vi se od njih bi tre ba li uži va ti za šti tu svo je pri va -
tnos ti, uklju ču ju ći po vjer lji vost ve za nu sa HIV-om i AIDS-om, na ro či to u ve zi sa nji ho -
vim HIV sta tu som;

(i) ni je dan ra dnik ne bi tre bao bi ti du žan pod vrgnu ti se HIV tes tu ili ot kri va nju svog HIV sta-
tu sa;
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(j) mje re za rje ša va nje HIV-a i AIDS-a u svi je tu ra da bi tre ba le bi ti dio na ci onal nih ra zvoj -
nih po li ti ka i pro gra ma, uklju ču ju ći i one ve za ne uz rad, obra zo va nje, so ci jal nu za šti tu i
zdrav stvo; i

(k) za šti ta ra dni ka na po slo vi ma na ko ji ma su po se bno izlo že ni ri zi ku od pre no sa HIV-a.

IV. NACIONALNE POLITIKE I PROGRAMI

4. Čla ni ce bi tre ba le:

(a) usvo ji ti na ci onal ne po li ti ke i pro gra me o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da i o si gur nos ti i
zdrav lju na ra du, gdje već ne pos to je, i

(b) in te gri sa ti svo je po li ti ke i pro gra me o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da u ra zvoj ne pla no ve i
stra te gi je sma nje nja si ro maš tva, uklju ču ju ći i dos to jan stven rad, održi va pre du ze ća i stra-
te gi je stva ra nja pri ho da, pre ma po tre bi.

5. U ra zvo ju na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma, na dle žna ti je la tre ba ju uze ti u ob zir MOR
Ko deks pra kse o HIV/AIDS-u iz 2001. go di ne, i sve na kna dne re vi zi je, dru ge re le van tne in-
stru men te Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, i dru ge me đu na ro dne smjer ni ce usvo je ne na ovu
te mu.

6. Na dle žna ti je la tre ba ju ra zvi ja ti Na ci onal ne po li ti ke i pro gra me, u do go vo ru s naj re -
pre zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka, kao i or ga ni za ci ja ko je zas tu pa ju oso -
be ko je ži ve sa HIV-om, uzi ma ju ći u ob zir miš lje nja re le van tnih se kto ra, na ro či to
zdrav stve nog se kto ra.

7. U ra zvo ju na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma, na dle žna ti je la tre ba ju uze ti u ob zir ulo gu
ra dnog mjes ta u pre ven ci ji, li je če nju, bri zi i po mo ći, uklju ču ju ći i pro mo ci ju do bro vo ljnog sa-
vje to va nja i tes ti ra nja, u sa ra dnji sa lo kal nim za je dni ca ma.

8. Čla ni ce bi tre ba le is ko ris ti ti sva ku pri li ku za ši re nje in for ma ci ja o svo jim po li ti ka ma i
pro gra mi ma o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da kroz or ga ni za ci je po slo da va ca i ra dni ka, os ta le
re le van tne su bje kte za HIV i AIDS i ja vne ka na le in for mi sa nja.

Dis kri mi na ci ja i pro mo ci ja je dna kih mo gu ćnos ti i li je če nja
9. Vla de, u kon sul ta ci ja ma sa naj re pre zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni -

ka tre ba ju ra zmo tri ti pru ža nje za šti te ko ja je je dna ka onoj ko ja pos to ji pre ma Kon ven ci ji o dis-
kri mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje) iz 1958. go di ne, ka ko bi se spri je či la dis kri mi na ci ja
za sno va na na stvar nom ili per ci pi ra nom sta tu su HIV-a.

10. Stvar ni ili per ci pi ra ni sta tus HIV-a ne bi tre bao bi ti osnov dis kri mi na ci je ko ja spre ča -
va za poš lja va nje ili nas ta vak ra dnog odno sa, ili tež nje je dna kih mo gu ćnos ti u skla du s odre -
dba ma Kon ven ci je o dis kri mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje) iz 1958. go di ne.

11. Stvar ni ili per ci pi ra ni HIV sta tus ne bi tre bao bi ti ra zlog za pre kid ra dnog odno sa. Pri-
vre me na od su tnost sa po sla zbog bo les ti ili ne op ho dne nje ge ko ja se odno si na HIV ili AIDS
bi tre ba la bi ti tre ti ra na na is ti na čin kao izos tan ci iz dru gih zdrav stve nih ra zlo ga, uzi ma ju ći u
ob zir Kon ven ci ju o pres tan ku ra dnog odno sa iz 1982. go di ne.

12. Ka da su pos to je će mje re pro tiv dis kri mi na ci je na ra dnom mjes tu ne ade kva tne za efe -
kti vnu za šti tu pro tiv dis kri mi na ci je u odno su na HIV i AIDS, čla ni ce tre ba ju pri la go di ti ove
mje re ili do ni je ti no ve, te osi gu ra ti nji ho vu efe kti vnu i tran spa ren tnu im ple men ta ci ju.

13. Oso ba ma sa bo leš ću ko ja je po ve za na sa HIV-om ne bi tre ba la bi ti us kra će na mo gu -
ćnost da nas ta ve obav lja ti svoj po sao, uz pri hva tljiv smje štaj ako je po tre bno, dok su zdrav-
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stve no spo so bni za to. Tre ba pod sti ca ti mje re za po no vni an ga žman ta kvih oso ba na po slu
ko ji je pri la go đen nji ho vim mo gu ćnos ti ma, pro na la že nje dru gog po sla kroz obu ku ili ola kša -
va nje nji ho vog po vrat ka na po sao, uzi ma ju ći u ob zir re le van tne in stru men te Me đu na ro dne
or ga ni za ci je ra da i UN-a.

14. Mje re se tre ba ju pre du ze ti na ili pu tem ra dnog mjes ta ka ko bi se sma njio pre nos HIV-
a i ubla žio nje gov uti caj ta ko što će se:

(a) osi gu ra ti po šti va nje ljud skih pra va i osno vnih slo bo da;

(b) osi gu ra ti ra vno pra vnost po lo va i osna ži va nje že na;

(c) osi gu ra ti ra dnje za spre ča va nje i za bra nu na si lja i uzne mi ra va nja na ra dnom mjes tu;

(d) pro mo vi sa ti akti vno učeš će že na i mu ška ra ca u od go vo ru na HIV i AIDS;

(e) pro mo vi sa ti uklju či va nje i osna ži va nje svih ra dni ka bez ob zi ra na nji ho vu se ksu al nu or-
jen ta ci ju i pri pa dnost ra nji voj gru pi;

(f) pro mo vi sa ti za šti tu se ksu al nog i re pro du kti vnog zdrav lja i re pro du kti vnih pra va že na i
mu ška ra ca, te

(g) osi gu ra ti efe kti vnu po vjer lji vost li čnih po da ta ka, uklju ču ju ći i me di cin ske po dat ke.

Pre ven ci ja
15. Stra te gi je pre ven ci je bi se tre ba le pri la go di ti na ci onal nim uslo vi ma i vrsti ra dnog mje-

s ta uzi ma ju ći u ob zir pol ne, kul tur ne, druš tve ne i eko nom ske in te re se.

16. Pre ven ti vni pro gra mi tre ba ju osi gu ra ti:

(a) da ta čne, ažu ri ra ne, re le van tne i pra vo vre me ne in for ma ci je bu du dos tu pne i pris tu pa čne
svi ma u kul tu ral no osje tlji vom for ma tu i je zi ku kroz ra zli či te ra spo lo ži ve ka na le ko mu ni -
ka ci ja;

(b) sve obu hva tne pro gra me edu ka ci je za po moć že na ma i mu škar ci ma da shva te i sma nje ri -
zik od svih na či na pre no sa HIV-a, uklju ču ju ći i pre nos sa maj ke na di je te, i shva te va žnost
pro mje ne ri zi čnih po na ša nja ve za nih uz in fe kci ju;

(c) efe kti vnu za šti tu na ra du i zdrav stve ne mje re;

(d) mje re za po dršku ra dni ka da sa zna ju svoj HIV sta tus kroz do bro vo ljno sa vje to va nje i te-
s ti ra nje;

(e) pris tup svim sred stvi ma pre ven ci je, uklju ču ju ći ali ne ogra ni ča va ju ći se na ga ran to va nje
dos tu pnos ti po tre bnih za li ha, na ro či to mu ških i žen skih kon do ma i, po po tre bi, in for ma -
ci ja o nji ho voj is pra vnoj upo tre bi, te dos tu pnost pro fi la kse na kon izla ga nja;

(f) efe kti vne mje re za sma nje nje vi so ko ri zi čnih po na ša nja, uklju ču ju ći i one za ve ći nu ri zi -
čnih gru pa, s ci ljem sma nje nja in ci den ce HIV-a, i

(g) stra te gi je sma nje nja šte te ko je se za sni va ju na smjer ni ca ma ko je je obja vi la Svjet ska zdrav-
stve na or ga ni za ci je (SZO), Za je dni čki pro gram Uje di nje nih na ci ja za HIV/AIDS (UNA -
IDS) i Ured Uje di nje nih na ci ja za dro ge i kri mi nal (UNODC) i dru ge re le van tne smjer ni ce.

Li je če nje i nje ga
17. Čla ni ce tre ba ju osi gu ra ti da se nji ho ve na ci onal ne po li ti ke i pro gra mi o zdrav stve nim

in ter ven ci ja ma na ra dno me mjes tu ut vrđu ju u do go vo ru sa po slo dav ci ma i ra dni ci ma i nji ho -
vim pred sta vni ci ma, te da su po ve za ne sa ja vnim zdrav stve nim slu žba ma. One tre ba ju po nu -
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di ti naj ši ri spe ktar pri kla dnih i efe kti vnih in ter ven ci ja za spre ča va nje HIV-a i AIDS-a i uprav-
lja ti nji ho vim uti ca jem.

18. Čla ni ce bi tre ba le osi gu ra ti da ra dni ci ko ji ži ve sa HIV-om i oni ko ji za vi se od njih
ima ju ko ris ti od pu nog pris tu pa zdrav stve noj za šti ti, bi lo da je to pre dvi đe no u okvi ru ja vnog
zdrav stva, sis te ma so ci jal nog osi gu ra nja ili pri va tnog osi gu ra nja ili dru gih pro gra ma. Čla ni -
ce bi ta ko đer tre ba le osi gu ra ti obra zo va nje i po di za nje svi jes ti ra dni ka ka ko bi im se ola kšao
pris tup zdrav stve noj za šti ti.

19. Sve oso be obu hva će ne ovom Pre po ru kom, uklju ču ju ći i ra dni ke ko ji ži ve sa HIV-om
i nji ho ve po ro di ce i one ko ji o za vi se od njih, bi tre ba le ima ti pra vo na zdrav stve ne uslu ge.
Ove uslu ge bi tre ba le uklju či va ti pris tup bes pla tnom ili pris tu pa čnom:

(a) do bro vo ljnom sa vje to va nju i tes ti ra nju;

(b) an ti re tro vi ru snoj te ra pi ji, obra zo va nju, in for mi sa nju i po dršci;

(c) pra vil noj pre hra ni u skla du sa li je če njem;

(d) li je če nju opor tu nis ti čkih in fe kci ja i pol no pre no si vih in fe kci ja, te bi lo ko je dru ge bo les ti
po ve za ne sa HIV-om, na ro či to tu ber ku lo ze, i

(e) pro gra mi ma po drške i pre ven ci je za oso be ko je ži ve s HIV-om, uklju ču ju ći i psi ho so ci -
jal nu po dršku.

20. Ne bi smje lo bi ti dis kri mi na ci je ra dni ka ili uz drža va nih čla no va nji ho vih po ro di ca na
osno vu stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa u pris tu pu sis te mi ma so ci jal nog osi gu ra nja i
pro gra mi ma osi gu ra nja na ra du, ili u odno su na be ne fi ci je ko je pro izi la ze iz ta kvih pro gra ma,
uklju ču ju ći i one za zdrav stve nu za šti tu i in va li dnost, te smrt i po ro di čne pen zi je.

Po drška
21. Pro gra mi nje ge i po drške tre ba ju uklju či va ti mje re pri hva tlji vog smje šta ja na ra dnom

mjes tu za oso be ko je ži ve s HIV-om ili bo leš ću ko ja je po ve za na sa HIV-om, u skla du sa na-
ci onal nim uslo vi ma. Rad bi tre bao bi ti or ga ni zo van na ta kav na čin da se pri la go di epi zo dnoj
pri ro di HIV-a i AIDS-a, kao i mo gu ćim nu spo ja va ma li je če nja.

22. Čla ni ce bi tre ba le pro mo vi sa ti za drža va nje na po slu i za poš lja va nje oso ba ko je ži ve sa
HIV-om. Čla ni ce tre ba ju ra zmo tri ti ši re nje po tpo re to kom za po sle nos ti i ne za po sle nos ti, uklju-
ču ju ći, gdje je to po tre bno, i mo gu ćnos ti stva ra nja pri ho da za oso be ko je ži ve sa HIV-om ili
oso be ko je su obo lje le od HIV-a ili AIDS-a.

23. U slu ča je vi ma di rek tne ve ze izme đu pro fe si je i ri zi ka in fe kci je, AIDS i in fe kci ja HIV-
om tre ba ju se pri zna ti kao pro fe si onal ne bo les ti, u skla du sa na ci onal nim pro ce du ra ma i de-
fi ni ci ja ma, te po zi va njem na Pre po ru ku o lis ti pro fe si onal nih bo les ti iz 2002. go di ne, kao i
dru gim re le van tnim in stru men ti ma Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da.

Tes ti ra nje, pri va tnost i po vjer lji vost
24. Tes ti ra nje mo ra bi ti za is ta do bro vo ljno i bez ika kve pri si le, a pro gra mi tes ti ra nja mo-

ra ju po šti va ti me đu na ro dne smjer ni ce o po vjer lji vos ti, sa vje to va nju i pris tan ku.

25. Tes ti ra nje na HIV ili dru gi obli ci ispi ti va nja na HIV se ne bi tre ba li za hti je va ti od ra -
dni ka, uklju ču ju ći i ra dni ke mi gran te, one ko ji tra že po sao i one ko ji apli ci ra ju za po sao.

26. Re zul ta ti tes ti ra nja na HIV tre ba ju bi ti po vjer lji vi i ne smi ju ugro zi ti pris tup ra dnim
mjes ti ma, stal nom za po sle nju, si gur nos ti za po sle nja ili pri li ka ma za na pre do va nje.
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27. Od ra dni ka se, uklju ču ju ći i ra dni ke mi gran te, one ko ji tra že po sao i one ko ji apli ci ra -
ju za po sao, ne tre ba za hti je va ti da ot kri ju in for ma ci je ve za ne uz HIV o se bi ili dru gi ma u ze -
mlja ma po ri je kla, tran zi ta ili odre di šta. Pris tup ta kvim in for ma ci ja ma tre ba se ure di ti pre ma
pra vi li ma o po vjer lji vos ti u skla du sa MOR Ko de ksom pra kse o za šti ti li čnih po da ta ka ra dni -
ka iz 1997. go di ne, i os ta lim re le van tnim me đu na ro dnim stan dar di ma za za šti tu po da ta ka.

28. Ra dni ci mi gran ti, ili oni ko ji že le da se se le ra di za po sle nja, ne bi tre ba li bi ti is klju če -
ni iz pro ce sa mi gra ci je u ze mlja ma po ri je kla, tran zi ta ili odre di šta na osno vu nji ho vog stvar-
nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa.

29. Čla ni ce bi tre ba le ima ti pri pre mlje ne pos tup ke rje ša va nja spo ro va ko ji su la ko pris tu -
pa čni i ko ji osi gu ra va ju na kna du za ra dni ke u slu ča ju go re na ve de nih po vre da nji ho vih pra va.

Si gur nost i zdrav lje na ra du
30. Ra dna sre di na mo ra bi ti si gur na i zdra va, ka ko bi se spri je čio pre nos HIV-a na ra dnom

mjes tu, uzi ma ju ći u ob zir Kon ven ci ju o si gur nos ti i zdrav lju na ra du iz 1981. go di ne, i Pre-
po ru ku iz 1981. go di ne, Kon ven ci ju o pro mo ti vnom okvi ru za si gur nost i za šti tu zdrav lja na
ra du iz 2006. go di ne, i Pre po ru ku iz 2006. go di ne, te dru ge re le van tne me đu na ro dne in stru -
men te kao što su za je dni čke smjer ni ce Me đu na ro dnog ure da ra da i SZO-a.

31. Mje re si gur nos ti i zdrav lja za spre ča va nje izla ga nja ra dni ka HIV-u na ra dnom mjes tu
tre ba ju sa drža va ti uni ver zal ne mje re opre za, mje re za spre ča va nje ne sre ća i opa snos ti, kao
što su or ga ni za cij ske mje re, te hni čke kon tro le i kon tro le ra dne pra kse, li čne za šti tne opre me,
pre ma po tre bi, eko lo ške mje re nad zo ra i pro fi la kse na kon izla ga nja i dru ge si gur no sne mje re
ka ko bi se sma njio ri zik od do bi ja nja HIV-a i tu ber ku lo ze, po se bno kod za ni ma nja ko ja su naj-
vi še izlo že na ri zi ku, uklju ču ju ći i ona u se kto ru zdrav stve ne za šti te.

32. Ka da pos to ji mo gu ćnost izla ga nja HIV-u na ra du, ra dni ci bi se tre ba li obra zo va ti i obu-
či ti o na či ni ma pre no sa i mje ra ma za spre ča va nje izlo že nos ti i in fe kci ji. Čla ni ce bi tre ba le
pre du ze ti mje re ka ko bi se osi gu ra lo da pre ven ci ja, si gur nost i za šti ta zdrav lja bu du pre dvi -
đe ni u skla du sa re le van tnim stan dar di ma.

33. Mje re za po di za nje svi jes ti tre ba ju na gla si ti da se HIV ne pre no si slu čaj nim fi zi čkim
kon ta ktom i da se pri sus tvo oso be ko ja ži vi sa HIV-om ne mo že sma tra ti opa snoš ću na ra dnom
mjes tu.

34. Slu žbe me di ci ne ra da i me ha ni zmi ra dnog mjes ta ko ji se odno se na si gur nost i zdrav-
lje na ra du tre ba ju se ba vi ti HIV-om i AIDS-om, uzi ma ju ći u ob zir Kon ven ci ju o slu žba ma me-
di ci ne ra da iz 1985. go di ne, i Pre po ru ku iz 1985. go di ne, Za je dni čke smjer ni ce MOR-a/SZO-a
o slu žba ma me di ci ne ra da i HIV/AIDS-u iz 2005. go di ne, i sve na kna dne re vi zi je i dru ge re-
le van tne me đu na ro dne in stru men te.

Dje ca i mla di
35. Čla ni ce bi tre ba le pre du ze ti mje re za bor bu pro tiv dje čjeg ra da i trgo vi ne dje com ko ji

mo gu pro iza ći iz bo les ti ili smrti čla no va po ro di ce ili iz drža va oca zbog AIDS-a i sma nji ti
osje tlji vost dje ce na HIV, uzi ma ju ći u ob zir De kla ra ci ju MOR-a o osno vnih na če li ma i pra-
vi ma na ra du iz 1998. go di ne, Kon ven ci ju o mi ni mal noj sta ro snoj do bi iz 1973. go di ne, i Pre-
po ru ku iz 1973. go di ne, Kon ven ci ju o naj te žim obli ci ma dje čjeg ra da iz 1999. go di ne, i
Pre po ru ku iz 1999. go di ne. Po se bne mje re tre ba pre du ze ti ka ko bi se ta dje ca za šti ti la od se-
ksu al nog zlos tav lja nja i se ksu al nog is ko ri šta va nja.
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36. Čla ni ce bi tre ba le pre du ze ti mje re ka ko bi za šti ti le mla de ra dni ke od HIV in fe kci je i
uklju či le u na ci onal ne po li ti ke i pro gra me po se bne po tre be dje ce i mla dih oso ba u od go vo ru
na HIV i AIDS. Čla ni ce bi tre ba le obu hva ta ti obje kti vno obra zo va nje o se ksu al nom i re pro -
du kti vnom zdrav lju, na ro či to ši re nje in for ma ci ja o HIV-u i AIDS-u kroz stru čno ospo so blja -
va nje i u pro gra mi ma i slu žba ma za za poš lja va nje mla dih.

V. IMPLEMENTACIJA

37. Na ci onal ne po li ti ke i pro gra mi o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da tre ba ju:

(a) se im ple men tira ti, u sa ra dnji sa naj re pre zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra d-
ni ka i dru gih za in te re si ra nih stra na, uklju ču ju ći i re le van tne ja vne i pri va tne stru ktu re me-
di ci ne ra da, je dnim ili kom bi na ci jom slje de ćih sred sta va:

(i) na ci onal nim za ko ni ma i pro pi si ma;

(ii) ko le kti vnim ugo vo ri ma;

(iii) na ci onal nim po li ti ka ma i po li ti ka ma ra dnog mjes ta kao i akci onim pro gra mi ma, te

(iv) se ktor skim stra te gi ja ma, s po se bnim os vrtom na se kto re u ko ji ma se oso be obu hva -
će ne ovom Pre po ru kom naj vi še izlo že ne ri zi ku;

(b) uklju či ti pra vo su dne or ga ne na dle žne za pi ta nja ra da, i or ga ne upra ve za rad u pla ni ra nju
i im ple men ta ci ji po li ti ka i pro gra ma, i obe zbi je di ti im obu ku;

(c) u na ci onal nim za ko ni ma i pro pi si ma pre dvi dje ti mje re za rje ša va nje po vre da pri va tnos ti i
po vjer lji vos ti i dru ge za šti te ko je joj se pru ža ju u okvi ru ove Pre po ru ke;

(d) osi gu ra ti sa ra dnju i ko or di na ci ju izme đu ja vnih or ga na i ja vnih i pri va tnih slu žbi, uklju-
ču ju ći pro gra me osi gu ra nja i be ne fi ci ja ili dru ge vrste pro gra ma;

(e) pro mo vi sa ti i po drža va ti sva pre du ze ća za im ple men ta ci ju na ci onal nih po li ti ka i pro gra -
ma, uklju ču ju ći i ona u nji ho vim na ba vnim lan ci ma i dis tri bu ti vnim mre ža ma uz učeš će
or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka, te osi gu ra ti da se to ga pri drža va ju pre du ze ća ko ja po-
slu ju u izvo zu;

(f) pro mo vi sa ti so ci jal ni di ja log, uklju ču ju ći i kon sul ta ci je i pre go vo re, u skla du sa Kon ven -
ci jom o tri par ti ti nim kon sul ta ci ja ma (Me đu na ro dni stan dar di ra da) iz 1976. go di ne, i dru-
gim obli ci ma sa ra dnje me đu drža vnim ti je li ma, ja vnim i pri va tnim po slo dav ci ma i
ra dni ci ma i nji ho vim pred sta vni ci ma, uzi ma ju ći u ob zir miš lje nja oso blja me di ci ne ra da,
struč nja ka za HIV i AIDS, i dru gih uklju ču ju ći i or ga ni za ci je ko je zas tu pa ju oso be ko je ži -
ve sa HIV-om, me đu na ro dne or ga ni za ci je, re le van tne or ga ni za ci je gra đan skog druš tva i dr-
ža vni koordinacioni me ha ni zam;

(g) for mu li sa ti, im ple men ti ra ti, re do vno re vi di ra ti i ažu ri ra ti, uzi ma ju ći u ob zir naj no vi ja nau-
čna i druš tve na de ša va nja i po tre bu za in te gri sa njem pol nih i kul tur nih pi ta nja;

(h) se us kla di ti sa, izme đu os ta log, ra dom, so ci jal nim osi gu ra njem i zdrav stve nim po li ti ka ma
i pro gra mi ma, te

(i) osi gu ra ti da čla ni ce osi gu ra ju od go va ra ju ća sred stva za nji ho vu im ple men ta ci ju, vo de ći ra-
ču na o na ci onal nim uslo vi ma, kao i ka pa ci te ti ma po slo da va ca i ra dni ka.

So ci jal ni di ja log
38. Im ple men ta ci ja po li ti ka i pro gra ma o HIV-u i AIDS-u tre ba se za sni va ti na sa ra dnji i

po vje re nju izme đu po slo da va ca i ra dni ka i nji ho vih pred sta vni ka i vla da, uz akti vno učeš će
oso ba ko je ži ve sa HIV-om na ra dnom mjes tu.
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39. Or ga ni za ci je po slo da va ca i ra dni ka tre ba ju pro mo vi sa ti svi jest o HIV-u i AIDS-u,
uklju ču ju ći pre ven ci ju i ne dis kri mi na ci ju, kroz obra zo va nje i in for mi sa nje svo jih čla no va.
Or ga ni za ci je bi tre ba le bi ti osje tlji ve na pol na i kul tur na pi ta nja.

Obra zo va nje, obu ka, in for mi sa nje i sa vje to va nje
40. Obu ka, si gur no sne upu te i sve po tre bne smjer ni ce na ra dnom mjes tu ko je su ve za ne uz

HIV i AIDS tre ba ju se osi gu ra ti na ja san na čin i u pris tu pa čnom obli ku za sve ra dni ke a na-
ro či to za ra dni ke mi gran te, tek an ga žova ne ili ne is ku sne ra dni ke, mla de ra dni ke i oso be na
obu ci, uklju ču ju ći pri pra vni ke i po če tni ke. Obu ka, upu te i smjer ni ce tre ba ju po šti va ti pol na i
kul tur na pi ta nja i bi ti pri la go đe ni ka ra kte ris ti ka ma ra dne sna ge, uzi ma ju ći u ob zir fa kto re ri-
zi ka za ra dnu sna gu.

41. Naj no vi je nau čne i druš tve no-eko nom ske in for ma ci je i obra zo va nje i obu ka o HIV-u
i AIDS-u tre ba ju bi ti dos tu pni po slo dav ci ma, me na dže ri ma i pred sta vni ci ma ra dni ka, ka ko bi
im se po mo glo u pre du zi ma nju od go va ra ju ćih mje ra na ra dnom mjes tu.

42. Ra dni ci, uklju ču ju ći i pri pra vni ke, po če tni ke i vo lon te re, bi tre ba li do bi ja ti in for ma ci je
o po di za nju svi jes ti i od go va ra ju će obu ke o pro ce du ra ma kon tro le HIV in fe kci je u kon tek stu ne-
sre ća na ra dnom mjes tu i prve po mo ći. Ra dni ci či ja ih za ni ma nja stav lja ju na ri zik od izla ga nja
ljud skoj krvi, proi zvo di ma od krvi i dru gim tje le snim te ćnos ti ma tre ba ju do bi ti do da tnu obu ku
u pre ven ci ji izla ga nja, pos tup ci ma pri ja ve izla ga nja i pro fi la kse na kon izla ga nja.

43. Ra dni ci i nji ho vi pred sta vni ci tre ba ju ima ti pra vo da bu du in for mi ra ni i kon sul ti ra ni o
pre du ze tim mje ra ma za im ple men ta ci ju po li ti ke i pro gra ma o ra dnom mjes tu, a ko je su ve za -
ne za HIV i AIDS. Pred sta vni ci ra dni ka i po slo da va ca tre ba ju učes tvo va ti u in spe kci ja ma ra -
dnih mjes ta u skla du sa na ci onal nom pra ksom.

Ja vne slu žbe
44. Ulo ga slu žbi upra ve za rad, uklju ču ju ći i in spe kto ra te za rad, i slu žbi pra vo su dnih or-

ga na na dle žnih za pi ta nja ra da, u od go vo ru na HIV i AIDS, bi tre ba la bi ti prei spi ta na i, po po-
tre bi, oja ča na.

45. Sis te mi ja vnog zdrav stva tre ba ju se oja ča ti i sli je di ti Za je dni čke smjer ni ce MOR-
a/SZO-a o zdrav stve nim slu žba ma i HIV-u/AIDS-u iz 2005. go di ne, i sve na kna dne iz mje ne,
ka ko bi se osi gu rao ve ći pris tup pre ven ci ji, li je če nju, nje zi i po mo ći, te sma njio do da tni pri-
ti sak uzro ko van HIV-om i AIDS-om na ja vne slu žbe, na ro či to na zdrav stve ne ra dni ke.

Me đu na ro dna sa ra dnja
46. Čla ni ce tre ba ju sa ra đi va ti kroz bi la te ral ne ili mul ti la te ral ne spo ra zu me, učeš ćem u

mul ti la te ral nom sis te mu ili pu tem dru gih efe kti vnih me to da, ka ko bi se re ali zo va la ova Pre-
po ru ka.

47. Mje re ko ji ma se osi gu ra va pris tup pre ven ci ji HIV-a, li je če nju, nje zi i slu žba ma po-
drške za ra dni ke mi gran te bi se tre ba le pre du ze ti u ze mlja ma po ri je kla, tran zi ta i odre di šta, a
spo ra zu mi bi tre ba li bi ti sklo plje ni izme đu odno snih ze ma lja, kad god bu de po tre bno.

48. Me đu na ro dna sa ra dnja tre ba bi ti pod sti ca na izme đu i me đu čla ni ca ma, na ci onal nim
stru ktu ra ma o HIV-u i AIDS-u i od go va ra ju ćim me đu na ro dnim or ga ni za ci ja ma, i tre ba obu -
hva ti ti i sis te mat sku raz mje nu in for ma ci ja o svim mje ra ma ko je su po du zi ma ju da se od go -
vo ri na pan de mi ju HIV-a.
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49. Čla ni ce i mul ti la te ral ne or ga ni za ci je tre ba ju obra ti ti po se bnu paž nju na ko or di na ci ju i
po tre bne re sur se ka ko bi za do vo lji le po tre be svih ze ma lja, na ro či to ze ma lja sa vi so kom pre-
va len com, u ra zvo ju me đu na ro dnih stra te gi ja i pro gra ma za pre ven ci ju, li je če nje, nje gu i po -
moć ko ji se odno se na HIV.

50. Čla ni ce i me đu na ro dne or ga ni za ci je tre ba ju nas to ja ti da sma nje ci je nu ma te ri ja la bi lo
ko je vrste, za pre ven ci ju, li je če nje i nje gu in fe kci ja uzro ko va nih HIV-om i dru gih opor tu nis -
ti čkih in fe kci ja i tu mo ra ko ji su po ve za ni sa HIV-om.

VI. NASTAVAK I PRAĆENJE AKTIVNOSTI

51. Čla ni ce tre ba ju uspos ta vi ti od go va ra ju ći me ha ni zam ili ko ris ti ti pos to je ći za pra će nje
ra zvo ja do ga đa ja u odno su na nji ho ve na ci onal ne po li ti ke o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da, kao
i za for mu li sa nje sa vje ta za nje go vo usva ja nje i im ple men ta ci ju.

52. Naj re pre zen ta ti vni je or ga ni za ci je po slo da va ca i ra dni ka tre ba ju bi ti zas tu plje ne, na ra-
vno pra vnoj osno vi, u me ha ni zmu za pra će nje ra zvo ja do ga đa ja u odno su na na ci onal nu po li -
ti ku. Osim to ga, ove or ga ni za ci je bi tre ba le bi ti kon sul to va ne u okvi ru me ha ni zma što češ će,
uzi ma ju ći u ob zir miš lje nja or ga ni za ci ja oso ba ko je ži ve sa HIV-om, stru čne iz vje šta je ili te -
hni čke stu di je.

53. Čla ni ce tre ba ju, u naj ve ćoj mo gu ćoj mje ri, pri ku pi ti de ta ljne in for ma ci je i sta tis ti čke
po dat ke i pre du ze ti is tra ži va nja o ra zvo ju do ga đa ja na na ci onal nim i se ktor skim ni vo ima u od-
no su na HIV i AIDS u svi je tu ra da, uzi ma ju ći u ob zir ra spo dje lu že na i mu ška ra ca i dru ge re-
le van tne fa kto re.

54. Osim dos tav lja nja iz vje šta ja pre ma čla nu 19. Us ta va Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da,
re do vno prei spi ti va nje pre du ze tih akti vnos ti na osno vu ove Pre po ru ke bi mo glo bi ti uvršte no
u na ci onal ne iz vje šta je za UNA IDS i iz vje šta je u skla du sa re le van tnim me đu na ro dnim in stru-
men ti ma.
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RE ZO LU CI JE USVO JE NE
NA ME ĐU NA RO DNOJ KON FE REN CI JI 

NA NJE NOM 99. ZA SJE DA NJU

(Že ne va, ju ni 2010)

...

II
Re zo lu ci ja o pro mo ci ji i im ple men ta ci ji

Pre po ru ke u vezi sa HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da, 20101

Gla vna kon fe ren ci ja Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, sas ta nak na nje nom 99. za sje da nju,
2010,

Na kon što je usvo ji la Pre po ru ku u vezi sa HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da, 2010, 

Kon sta tu ju ći da će us pjeh Pre po ru ke za vi si ti o efe kti vnoj pro mo ci ji i im ple men ta ci ji nje-
nih zah tje va,

Ima ju ći na umu da je srž man da ta Or ga ni za ci je pro mo ci ja dos to jan stve nog ra da i održi -
vog pre du ze ća,

Kon sta tu ju ći učeš će MOR-a kao tri par ti tne or ga ni za ci je u na po ri ma Za je dni čkog pro gra -
ma Uje di nje nih na ci ja o HIV-AIDS-u (UNA IDS) na rje ša va nju HIV i AIDS-a,

1. Po zi va Upra vno ti je lo Me đu na ro dnog ure da ra da da do di je li sred sta va unu tar pos to je -
ćeg bu dže ta i tra ži do da tna izvan bu džet ska sred stva za obav lja nje ra da sa tri par ti tnim kon sti -
tu en ti ma na ugra dnji Pre po ru ke u svi jet ra da.

2. Po zi va Upra vno ti je lo da pre du zme mje re za pro mo ci ju za je dni čkih na po ra sa ra znim
me đu na ro dnim or ga ni za ci ja ma u ve zi sa HIV-om i AIDS-om na ra dnom mjes tu.

3. Po zi va Upra vno ti je lo da za tra ži da se uspos ta vi Glo bal ni akci oni plan ka ko bi se po-
s ti gla ši ro ka im ple men ta ci ja Pre po ru ke u ci lju sma nje nja uti ca ja HIV-a i AIDS-a na ra dnom
mjes tu. Ovo bi se tre ba lo ra zvi ti sa re pre zen ta ti vnim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka,
uzi ma ju ći u ob zir miš lje nje UNA IDS-a i or ga ni za ci ja ko je zas tu pa ju oso be ko je ži ves HIV-
om i AIDS-a, te dru gih re le van tnih stra na.

4. Po zi va Upra vno ti je lo da za hti je va od Gla vnog di re kto ra da obra ti paž nju na pra ve dnu
alo ka ci ju sred sta va Ure da te hni čke sa ra dnje. Drža ve čla ni ce i naj re pre zen ta ti vni je or ga ni za -
ci je ra dni ka i po slo da va ca mo gu za tra ži ti po moć u im ple men ta ci ji Pre po ru ke u po dru čji ma kao
što su:

(a) te hni čka po moć u izra di i im ple men ta ci ji tri par ti tne na ci onal ne po li ti ke, pro gra ma i za ko-
no dav stva ka ko bi se za do vo lji li zah tje vi ove Pre po ru ke;

(b) pru ža nje po drške i iz gra dnja ka pa ci te ta za obu ča va nje, ko mu ni ci ra nje, mo ni to ri sa nje, im-
ple men ta ci ju i zas tu pa nje, na pr.:

(i) ra zvoj tre ning pro gra ma i ma te ri ja la za iz gra dnju ka pa ci te ta, uklju ču ju ći i one sa se -
ktor skim fo ku som;

(ii) obu ka klju čnih oso ba i edu ka to ra na ra dnom mjes tu o HIV-u i AIDS-u uklju ču ju ći i
pred sta vni ke po slo da va ca i ra dni ka i ra dnu upra vu;
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(iii) ra zvoj ma te ri ja la za pro mo ci ju i zas tu pa nje u ve zi sa Pre po ru kom i

(iv) na ci onal ni i re gi onal ni se mi na ri i ra di oni ce za pro mo ci ju Pre po ru ke.

5. Po zi va drža ve čla ni ce da ko ris te pos to je će ili da uspos ta ve no ve me ha ni zme na na ci -
onal nom ni vou za nad zor na pret ka, i da pra te ra zvoj i di je le pri mje re do bre pra kse u ve zi sa im-
ple men ta ci jom na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma o HIV-u i AIDS-u re le van tnih za svi jet ra da.

6. Po zi va Upra vno ti je lo da za hti je va re do vne iz vje šta je od drža va čla ni ca iz čla na 19. Us -
ta va MOR-a kao sas ta vni dio me ha ni zma izvje šta ja, a po se bno Opće an ke te/is tra ži va nja. Iz-
vje šta ji Vla da u ve zi sa HIV-om i AIDS-om bi tre ba lo da se pri pre me u do go vo ru s
naj re pre zen  ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka, uklju ču ju ći i in for ma ci je o na-
pret ku i pri mje re do bre pra kse.

7. Po zi va Upra vno ti je lo da po vre me no pro vje ra va na pre dak u im ple men ta ci ji ove Pre-
po ru ke.

8. Po zi va Upra vno ti je lo za pro mo ci ju pro ši re nja Čla na 1. (1) (b) Kon ven ci je o dis kri -
mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje), 1958 drža va ma čla ni ca ma, na na čin da se za šti ta pre dvi -
đe na Kon ven ci jom pro ši ri na re al ni ili per ci pi ra ni HIV sta tus.

...
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ПРЕД ГО ВОР

Ова бро шу ра са држи тек ст МОР Пре по ру ке у вези са ХИВ-ом и АИДС-ом и сви је -

том ра да, 2010 (бр. 200), те по пра тну Ре зо лу ци ју за про мо ци ју и им пле мен та ци ју Пре -

по ру ке ко ја је сна жно по држа на од стра не три пар ти тних кон сти ту ена та МОР-а.

ХИВ пандемија је један од најзначајнијих изазова за здравље, развој, економски и

друштвени напредак с којим се свијет данас суочава. У зе мља ма ко је су нај ви ше по го -

ђе не, ХИВ и АИДС на ру ша ва де ка да ма сти цан ра звој, пот ко па ва еко но ми ју и дес та би -

ли зи ра друш тва. Оче ку је се да ХИВ и да ље бу де во де ћи узрок смртнос ти и обо ље ва ња

у мно гим зе мља ма и по пу ла ци ја ма.

ХИВ пред став ља зна чај ну пре пре ку за ос тва ри ва ње дос то јан стве ног ра да и одржи -

вог ра зво ја. ХИВ је проу зро ко вао гу бит ке у за ра да ма ми ли она осо ба ко је жи ве са или

су за ра же не ХИВ-ом и АИДС-ом. Ње го во је дје ло ва ње нај ра зор ни је у про ду кти вној ста -

ро сној гру пи и то на ме ће огро мне тро шко ве пре ду зе ћи ма кроз пад про ду кти внос ти, по -

ве ћа ње тро шко ва ра да и гу би так вје шти на и ис кус та ва. Осим то га, осно вна људ ска пра ва

на ра дном мјес ту се чес то крше на осно ву ствар ног или пер ци пи ра ног ХИВ ста ту са,

по се бно кроз дис кри ми на ци ју и сти гма ти за ци ју ра дни ка ко ји жи ве са ХИВ-ом и АИДС-

ом. Ова ква си ту аци ја је по гор ша на чи ње ни цом да је ши ре ње пан де ми је уоби ча ј но

услов ље но пос то је ћим со ци јал ним ра зли ка ма, те на ро чи то по га ђа гру пе ста но вниш тва

ко је се већ на ла зе у те шкој си ту аци ји или су мар ги на ли зи ра не. 

Сви јет ра да игра кљу чну уло гу у адре си ра њу ХИВ-а и АИДС-а. Он пред став ља ври -

је дну по ла зну та чку са ко је је мо гу ће ути ца ти на за по сле не же не и му шкар це у сре ди -

ни у ко јем про во де ве ли ки дио свог жи во та, а то је њи хо во ра дно мјес то. Ра звој и

им пле мен та ци ја по ли ти ке ра дног мјес та и про гра ма о ХИВ-у и АИДС-у ола кша ва прис -

туп пре вен ци ји, ли је че њу, ње зи и услу га ма по дршке за ра дни ке и њи хо ве по ро ди це као

и уз држа ва не чла но ве и ти ме до пи ре до ши ре за је дни це. И на кра ју, ва жна уло га сви је -

та ра да у рје ша ва њу пан де ми је ни је оп ти мал но ис ко ри ште на. Уко ли ко је циљ да сви јет

ра да по тпу но до при не се сма ње њу пан де ми је, ве ома је би тно да бу де сас та вни дио на -

ци онал них ХИВ и АИДС по ли ти ка, про гра ма и стра те ги ја.

Ме ђу на ро дна ор га ни за ци ја ра да је 2001.год. усво ји ла Ко декс о ХИВ/АИДС-у и сви -

је ту ра да, ко ји је уве ли ко при хва ћен и ко рис ти се у мно гим зе мља ма. 2007.год. ор га ни -

за ци они кон сти ту ен ти су одлу чи ли да је ври је ме да се по кре не пи та ње од го во ра сви је та

ра да на ХИВ и АИДС на ра зли чи тим ни во има пу тем ра зво ја и усва ја ња ме ђу на ро дних

ра дних нор ми. Пре по ру ка бр. 200 израз је не дво сми сле не по све ће нос ти свих чла но ва

Ме ђу на ро дне ор га ни за ци је ра да, укљу чив ши МОР кон сти ту ен те и пред ста вни ке по сло -

да ва ца и ра дни ка, у блис кој са ра дњи са ор га ни за ци ја ма-пред ста вни ца ма осо ба ко је жи -

ве са ХИВ-ом и пар тнер ским ин сти ту ци ја ма, по го то ву UNAIDS-ом, да ис ко рис те

огро ман до при нос ко ји “сви је т ра да” мо же да ти у оси гу ра ва њу уни вер зал ног прис ту па

пре вен ци ји, тре тма ну, бри зи и по дршци. 

Пре по ру ка одра жа ва по тре бу за ја ча њем на по ра у облас ти пре вен ци је по ли ти ке ра -

дног мјес та и ола кша прис туп ли је че њу осо ба ко је жи ве са или су за ра же не ХИВ-ом и

АИДС-ом. Она по зи ва на изра ду и им пле мен та ци ју на ци онал них три пар ти тних по ли ти -

ка ра дног мјес та и про гра ма о ХИВ-у и АИДС-у ко је ће би ти ин те грал ни дио на ци онал -
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них по ли ти ка и стра те ги ја ХИВ-а и АИДС-а и ра зво ја со ци јал не за шти те. Пре по ру ка по -

зи ва на по шти ва ње осно вних људ ских пра ва свих ра дни ка, укљу чу ју ћи по шти ва ње на че -

ла ра вно пра внос ти по ло ва и пра во на сло бо дно опре дје ље ње на тес ти ра ње и от кри ва ње

ХИВ ста ту са, уз подршку свих да по ду зму до бро во љно и по вјер љи во ХИВ са вје то ва ње

и тес ти ра ње што је при је мо гу ће. Пре по ру ка та ко ђер по зи ва држа ве чла ни це да про ве ду

одре дбе кроз из мје не или усва ја ње на ци онал них за ко но дав ста ва гдје је то мо гу ће.

Осло ба ђа њем од сти гме и дис кри ми на ци је на осно ву ствар ног или пер ци пи ра ног

ХИВ ста ту са, ра дни ци и њи хо ве по ро ди це би ужи ва ли у по бољ ша ном прис ту пу обра -

зо ва њу о ХИВ-у, ин фор ма ци ја ма, ли је че њу, ње зи и по дршци на на ци онал ном ни воу као

и у окви ру ра дног мјес та. Та кав прис туп по ма же им да во де дуг и про ду кти ван жи вот и

до при не су на ци онал ној еко но ми ји и за је дни ци.

На осно ву пре по ру ка и пра те ће Ре зо лу ци је, МОР се за ло жио за ја ча ње акци ја у по -

дршци им пле мен та ци је ме ђу на ро дних и на ци онал них оба ве за у за шти ти пра ва и дос -

то јан ства ра дни ка и свих осо ба ко је жи ве са или су по го ђе не ХИВ-ом и АИДС-ом.

Же не ва, ју ни 2010 Ju an So ma via,

Гла вни ди ре ктор
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МЕ ЂУ НА РО ДНА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА РА ДА

Пре по ру ка 200

ПРЕ ПО РУ КА У ВЕЗИ СА ХИВ-ом, АИДС-ом И СВИ ЈЕ ТОМ РА ДА

Гла вна кон фе рен ци ја Ме ђу на ро дног уре да ра да (МОР-а),

На кон што ју је у Же не ви са зва ло Упра вно ти је ло Ме ђу на ро дног уре да ра да, и сас -

та ла се на свом 99. за сје да њу 2. ју на 2010. го ди не, и

Кон ста ту ју ћи да ХИВ и АИДС има ју озби љан ути цај на друш тво и еко но ми је, на

сви јет ра да ка ко у фор мал ном та ко и не фор мал ном се кто ру, на ра дни ке, њи хо ве

по ро ди це и оне ко ји за ви се од њих, на ор га ни за ци је ра дни ка и по сло да ва ца и на

ја вна и при ва тна пре ду зе ћа, те на ру ша ва ју пос ти за ње прис тој ног ра да и одржи -

вог ра зво ја, и

По но во пот врђу ју ћи ва жност уло ге Ме ђу на ро дне ор га ни за ци је ра да у рје ша ва њу

про бле ма ХИВ-а и АИДС-а у сви је ту ра да и по тре бу да Ор га ни за ци ја оја ча сво -

је на по ре у пос ти за њу со ци јал не прав де и бор бе про тив дис кри ми на ци је и сти -

гма ти за ци је у по гле ду ХИВ-а и АИДС-а у свим аспе кти ма сво га ра да и ман да та,

и

Под сје ћа ју ћи на ва жност сма ње ња не фор мал не еко но ми је пос ти за њем дос то јан стве -

ног ра да и одржи вог ра зво ја ка ко би се бо ље мо би ли зи рао сви јет ра да у од го во -

ру на ХИВ и АИДС, и

Кон ста ту ју ћи да ви со ки ни вои со ци јал не и еко ном ске не је дна кос ти, не дос та так ин -

фор ма ци ја и сви јес ти, не дос та так по вјер љи вос ти и не до во љан прис туп и до сље -

дност у ли је че њу, по ве ћа вају ри зи к од пре но са ХИВ-а, ни во смртнос ти, број дје це

ко ја су из гу би ла је дног или оба ро ди те ља и број ра дни ка укљу че них у не фор ма -

лан рад, и

С об зи ром да си ро маш тво, друш тве не и еко ном ске не је дна кос ти и не за по сле ност

по ве ћа ва ју ри зик од не дос тат ка прис ту па пре вен ци ји, ли је че њу, бри зи и по мо -

ћи, те се за то по ве ћа ва ри зик од пре но са, и

Кон ста ту ју ћи да сти гма, дис кри ми на ци ја и опа сност од гу бит ка по сла ко ју трпе осо -

бе по го ђе не ХИВ-ом или АИДС-ом пред став ља ју пре пре ке за по зна ва ње не чи јег

ХИВ ста ту са, чи ме се по ве ћа ва ра њи вост ра дни ка на ХИВ и угро жа ва њи хо во

пра во на со ци јал не на кна де, и

Кон ста ту ју ћи да ХИВ и АИДС има ју озби љни ји ути цај на ра њи ве ри зи чне гру пе, и

Кон ста ту ју ћи да ХИВ ути че на му шкар це и же не, иако су же не и дје вој ке ри зи чни -

је и осје тљи ви је на ин фе кци је ХИВ-ом и не про пор ци онал но по го ђе не пан де ми -

јом ХИВ-а у одно су на му шкар це као ре зул тат пол не не је дна кос ти, и да је сто га

осна жи ва ње же на кљу чни фа ктор у гло бал ном од го во ру на ХИВ и АИДС, и

Под сје ћа ју ћи на ва жност за шти те ра дни ка кроз све обу хва тну си гур ност на ра ду и

здрав стве не про гра ме, и

По зи ва ју ћи се на ври је днос ти МОР Ко де кса пра ксе о ХИВ-у/АИДС-у и сви је ту ра да

из 2001. го ди не, и по тре бу да се оја ча ње гов ути цај јер пос то је гра ни це и не дос -

та ци у ње го вој им пле мен та ци ји, и

Ука зу ју ћи на по тре бу про мо ви са ња и им пле мен та ци је ме ђу на ро дних кон вен ци ја о

ра ду и пре по ру ка и дру гих ме ђу на ро дних ин стру ме на та ко ји су ре ле ван тни за



ХИВ и АИДС и сви јет ра да, укљу чу ју ћи и оне ко је пре по зна ју пра во на нај ви ши

мо гу ћи стан дард здрав ља и на дос то јан стве не жи во тне стан дар де, и

По зи ва ју ћи се на по се бну уло гу ор га ни за ци ја по сло да ва ца и ра дни ка у про мо ци ји и

по дршци на ци онал ним и ме ђу на ро дним на по ри ма у од го во ру на ХИВ и АИДС

у и пу тем сви је та ра да, и

При мје ћу ју ћи ва жну уло гу ра дног мјес та у по гле ду ин фор ма ци ја о прис ту пу пре -

вен ци ји, ли је че њу, бри зи и по мо ћи у на ци онал ном од го во ру на ХИВ и АИДС, и

Пот врђу ју ћи да је по тре бно нас та ви ти и по ве ћа ва ти ме ђу на ро дну са ра дњу, на ро чи -

то у кон тек сту За је дни чког про гра ма Ује ди ње них на ци ја за ХИВ/АИДС, ка ко би

се по држа ли на по ри да се про ве де ова Пре по ру ка, и

По зи ва ју ћи се на ври је дност са ра дње на на ци онал ном, ре ги онал ном и ме ђу на ро -

дном ни воу са стру кту ра ма ко је се ба ве ХИВ-ом и АИДС-ом, укљу чу ју ћи и се -

ктор здрав ља те од го ва ра ју ће ор га ни за ци је, на ро чи то оне ко је пред став ља ју осо бе

ко је жи ве са ХИВ-ом, и

Пот врђу ју ћи по тре бу за ут врђи ва њем ме ђу на ро дног стан дар да с ци љем ус мје ра ва -

ња вла да и ор га ни за ци ја по сло да ва ца и ра дни ка у де фи ни са њу њи хо ве уло ге и од -

го вор нос ти на свим ни во има, и

Одлу чив ши при хва ти ти одре ђе не при је дло ге у ве зи са ХИВ-ом и АИДС-ом и сви је -

том ра да, те

Одлу чив ши да ови при је дло зи до би ју облик Пре по ру ке;

Усва ја 17. ју на 2010. го ди не сље де ћу Пре по ру ку, ко ја се мо же на зва ти Пре по ру ка у вези

са ХИВ-ом и АИДС-ом из 2010. го ди не.

I. ДЕФИНИЦИЈЕ

1. За по тре бе ове Пре по ру ке:

(а) “ХИВ” озна ча ва људ ски иму но де фи ци јен тни ви рус; ви рус ко ји ште ти људ ском иму -

но ло шком сис те му. Ин фе кци ја се мо же спри је чи ти од го ва ра ју ћим мје ра ма;

(б) “АИДС” се одно си на син дром сте че не иму но де фи ци јен ци је ко ји про изи ла зи из на -

пре дних ста ди ја ХИВ ин фе кци је, а ка ра кте ти шу га опор ту нис ти чке ин фе кци је или

ту мо ри по ве за ни са ХИВ-ом, или обо је;

(ц) “осо ба ма ко је жи ве са ХИВ-ом” се сма тра ју осо бе за ра же не ХИВ-ом;

(д) “сти гма” зна чи друш тве на озна ка ко ја, ка да је по ве за на са осо бом, нај чеш ће узро ку -

је мар ги на ли за ци ју или пред став ља пре пре ку за по тпу но ужи ва ње друш тве ног жи -

во та осо ба за ра же них или по го ђе них ХИВ-ом;

(е) “дис кри ми на ци ја” озна ча ва сва ку ра зли ку, ис кљу че ње или да ва ње пре днос ти ко је

има за по сље ди цу уки да ње или на ру ша ва ње је дна кос ти за мо гу ћнос ти или тре тман

при за по сле њу или за ни ма њу, ка ко је на ве де но у Кон вен ци ји о дис кри ми на ци ји (за -

по сле ње и за ни ма ње) из 1958. го ди не, и Пре по ру ци из 1958. го ди не;

(ф)под “угро же ним осо ба ма” се по дра зу ми је ва ју осо бе чи ји су жи во ти из мје ње ни ХИВ-

ом или АИДС-ом због ши рег ути ца ја пан де ми је;

(г) “ра зу мно рје ше ње” озна ча ва сва ку из мје ну или при ла го ђа ва ње по слу или ра дном

мјес ту ко је је ра зу мно пра кти чно и омо гу ћа ва осо би ко ја жи ви са ХИВ-ом или

АИДС-ом прис туп, учеш ће или на пре до ва ње у по слу;

(х) “ра њи вост” озна ча ва не је дна ке мо гу ћнос ти, со ци јал ну ис кљу че ност, не за по сле ност

или не си гур но за по сле ње, ко је про изи ла зи из друш тве них, кул тур них, по ли ти чких
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и еко ном ских фа кто ра ко ји чи не осо бу осје тљи ви јом на ин фе кци ју ХИВ-ом и на -

пре до ва ње АИДС-а;

(и) “ра дно мјес то” озна ча ва би ло ко је мјес то на ко јем ра дни ци обав ља ју сво је дје ла -

тнос ти, и

(ј) “ра дник” озна ча ва све осо бе ко је ра де пре ма би ло ка квој фор ми или до го во ру.

II. ДЈЕЛОКРУГ

2. Ова Пре по ру ка обу хва та:

(а) све ра дни ке ко ји ра де у свим фор ма ма или до го во ри ма, и на свим ра дним мјес ти ма,

укљу чу ју ћи:

(i) осо бе са би ло ка квим за по сле њем или за ни ма њем;

(ii) оне ко ји су на обу ци, укљу чу ју ћи и при пра вни ке и по че тни ке;

(iii) во лон те ре;

(iv) оне ко ји тра же по сао и апли ци ра ју за по сао; и

(v) отпу ште не и су спен до ва не ра дни ке;

(б) све се кто ре еко ном ске дје ла тнос ти, укљу чу ју ћи и при ва тне и ја вне се кто ре и фор мал -

не и не фор мал не еко но ми је, и

(ц) ору жа не сна ге и уни фор ми са не слу жбе.

III. ОПШТА НАЧЕЛА

3. Оп шта на че ла ко ја се тре ба ју при мје њи ва ти на све акти внос ти ко је су укљу че не

у на ци онал ни од го вор на ХИВ и АИДС у сви је ту ра да су сље де ћа:

(а) од го вор на ХИВ и АИДС се тре ба пре по зна ти као до при нос ос тва ри ва њу људ ских

пра ва и осно вних сло бо да и ра вно пра внос ти по ло ва за све, укљу чу ју ћи и ра дни ке,

њи хо ве по ро ди це и оне ко ји за ви се од њих;

(б) ХИВ и АИДС се тре ба ју пре по зна ти и тре ти ра ти као пи та ње ра дног мјес та, ко је би

тре ба ло би ти уврште но ме ђу би тне еле мен те на ци онал ног, ре ги онал ног и ме ђу на ро -

дног од го во ра на пан де ми ју уз пу но учеш ће ор га ни за ци ја по сло да ва ца и ра дни ка;

(ц) не сми је би ти дис кри ми на ци је и сти гма ти за ци је ра дни ка, на ро чи то оних ко ји тра же

по сао и апли ци ра ју за по сао, на осно ву ствар ног или пер ци пи ра ног ХИВ ста ту са

или чи ње ни це да при па да ју ре ги ја ма сви је та или по пу ла ци ји ко ја се сма тра ри зи -

чни јом или осје тљи ви јом на ХИВ ин фе кци ју;

(д) спре ча ва ње свих на чи на пре но са ХИВ-а би тре бао би ти осно вни при ори тет;

(е) ра дни ци, њи хо ве по ро ди це и они ко ји за ви се од њих тре ба ју има ти прис туп и ко -

рист од пре вен ци је, ли је че ња, ње ге и по мо ћи у ве зи са ХИВ-ом и АИДС-ом, а ра дно

мјес то би тре ба ло игра ти уло гу у ола кша ва њу прис ту па тим услу га ма;

(ф)учеш ће и укљу чи ва ње ра дни ка у осмиш ља ва ње, им пле мен та ци ју и вре дно ва ње на -

ци онал них про гра ма и про гра ма о ра дним мјес ти ма би тре ба ло би ти пре по зна то и

по ја ча но;

(г) ра дни ци би тре ба ли има ти ко рис ти од про гра ма ка ко би се на ра дном мјес ту спри -

је чи ли одре ђе ни ри зи ци од пре но са ХИВ-а и сро дних за ра зних бо лес ти, по пут ту бер -

ку ло зе;
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(х) ра дни ци, њи хо ве по ро ди це и они ко ји за ви се од њих би тре ба ли ужи ва ти за шти ту

сво је при ва тнос ти, укљу чу ју ћи по вјер љи вост ве за ну са ХИВ-ом и АИДС-ом, на ро -

чи то у ве зи с њи хо вим ХИВ ста ту сом;

(и) ни је дан ра дник не би тре бао би ти ду жан под вргну ти се ХИВ тес ту или от кри ва њу

свог ХИВ ста ту са;

(ј) мје ре за рје ша ва ње ХИВ-а и АИДС-а у сви је ту ра да би тре ба ле би ти дио на ци онал -

них ра звој них по ли ти ка и про гра ма, укљу чу ју ћи и оне ве за не уз рад, обра зо ва ње,

со ци јал ну за шти ту и здрав ство; и

(к) за шти та ра дни ка на по сло ви ма на ко ји ма су по се бно изло же ни ри зи ку од пре но са

ХИВ-а.

IV. НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОГРАМИ

4. Чла ни це би тре ба ле:

(а) усво ји ти на ци онал не по ли ти ке и про гра ме о ХИВ-у и АИДС-у и сви је ту ра да и о

си гур нос ти и здрав љу на ра ду, гдје већ не пос то је, и

(б) ин те гри са ти сво је по ли ти ке и про гра ме о ХИВ-у и АИДС-у и сви је ту ра да у ра звој -

не пла но ве и стра те ги је сма ње ња си ро маш тва, укљу чу ју ћи и дос то јан ствен рад,

одржи ва пре ду зе ћа и стра те ги је ства ра ња при хо да, пре ма по тре би.

5. У ра зво ју на ци онал них по ли ти ка и про гра ма, на дле жна ти је ла тре ба ју узе ти у

об зир МОР Ко декс пра ксе о ХИВ/АИДС-у из 2001. го ди не, и све на кна дне ре ви зи је,

дру ге ре ле ван тне ин стру мен те Ме ђу на ро дне ор га ни за ци је ра да, и дру ге ме ђу на ро дне

смјер ни це усво је не на ову те му.

6. На дле жна ти је ла тре ба ју ра зви ја ти На ци онал не по ли ти ке и про гра ме, у до го во -

ру са нај ре пре зен та ти вни јим ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца и ра дни ка, као и ор га ни за -

ци ја ко је зас ту па ју осо бе ко је жи ве са ХИВ-ом, узи ма ју ћи у об зир миш ље ња

ре ле  ван тних се кто ра, на ро чи то здрав стве ног се кто ра.

7. У ра зво ју на ци онал них по ли ти ка и про гра ма, на дле жна ти је ла тре ба ју узе ти у

об зир уло гу ра дног мјес та у пре вен ци ји, ли је че њу, бри зи и по мо ћи, укљу чу ју ћи и про -

мо ци ју до бро во љног са вје то ва ња и тес ти ра ња, у са ра дњи са ло кал ним за је дни ца ма.

8. Чла ни це би тре ба ле ис ко рис ти ти сва ку при ли ку за ши ре ње ин фор ма ци ја о сво -

јим по ли ти ка ма и про гра ми ма о ХИВ-у и АИДС-у и сви је ту ра да кроз ор га ни за ци је по -

сло да ва ца и ра дни ка, ос та ле ре ле ван тне су бје кте за ХИВ и АИДС и ја вне ка на ле

ин фор ми са ња.

Дис кри ми на ци ја и про мо ци ја је дна ких мо гу ћнос ти и ли је че ња
9. Вла де, у кон сул та ци ја ма са нај ре пре зен та ти вни јим ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца

и ра дни ка тре ба ју ра змо три ти пру жа ње за шти те ко ја је је дна ка оној ко ја пос то ји пре ма

Кон вен ци ји о дис кри ми на ци ји (за по сле ње и за ни ма ње) из 1958. го ди не, ка ко би се спри -

је чи ла дис кри ми на ци ја за сно ва на на ствар ном или пер ци пи ра ном ста ту су ХИВ-а.

10. Ствар ни или пер ци пи ра ни ста тус ХИВ-а не би тре бао би ти основ дис кри ми на -

ци је ко ја спре ча ва за пош ља ва ње или нас та вак ра дног одно са, или теж ње је дна ких мо -

гу ћнос ти у скла ду с одре дба ма Кон вен ци је о дис кри ми на ци ји (за по сле ње и за ни ма ње)

из 1958. го ди не.

11. Ствар ни или пер ци пи ра ни ХИВ ста тус не би тре бао би ти ра злог за пре кид ра дног

одно са. При вре ме на од су тност са по сла због бо лес ти или не оп хо дне ње ге ко ја се одно -

си на ХИВ или АИДС би тре ба ла би ти тре ти ра на на ис ти на чин као изос тан ци из дру -
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гих здрав стве них ра зло га, узи ма ју ћи у об зир Кон вен ци ју о прес тан ку ра дног одно са из

1982. го ди не.

12. Ка да су пос то је ће мје ре про тив дис кри ми на ци је на ра дном мјес ту не аде ква тне за

ефе кти вну за шти ту про тив дис кри ми на ци је у одно су на ХИВ и АИДС, чла ни це тре ба -

ју при ла го ди ти ове мје ре или до ни је ти но ве, те оси гу ра ти њи хо ву ефе кти вну и тран -

спа рен тну им пле мен та ци ју.

13. Осо ба ма са бо леш ћу ко ја је по ве за на са ХИВ-ом не би тре ба ла би ти ус кра ће на

мо гу ћност да нас та ве обав ља ти свој по сао, уз при хва тљив смје штај ако је по тре бно,

док су здрав стве но спо со бни за то. Тре ба под сти ца ти мје ре за по но вни ан га жман та -

квих осо ба на по слу ко ји је при ла го ђен њи хо вим мо гу ћнос ти ма, про на ла же ње дру гог

по сла кроз обу ку или ола кша ва ње њи хо вог по врат ка на по сао, узи ма ју ћи у об зир ре ле -

ван тне ин стру мен те Ме ђу на ро дне ор га ни за ци је ра да и УН-а.

14. Мје ре се тре ба ју пре ду зе ти на или пу тем ра дног мјес та ка ко би се сма њио пре -

нос ХИВ-а и убла жио ње гов ути цај та ко што ће се:

(а) оси гу ра ти по шти ва ње људ ских пра ва и осно вних сло бо да;

(б) оси гу ра ти ра вно пра вност по ло ва и осна жи ва ње же на;

(ц) оси гу ра ти ра дње за спре ча ва ње и за бра ну на си ља и узне ми ра ва ња на ра дном мјес -

ту;

(д) про мо ви са ти акти вно учеш ће же на и му шка ра ца у од го во ру на ХИВ и АИДС;

(е) про мо ви са ти укљу чи ва ње и осна жи ва ње свих ра дни ка без об зи ра на њи хо ву се ксу -

ал ну ор јен та ци ју и при па дност ра њи вој гру пи;

(ф)про мо ви са ти за шти ту се ксу ал ног и ре про ду кти вног здрав ља и ре про ду кти вних пра -

ва же на и му шка ра ца, те

(г) оси гу ра ти ефе кти вну по вјер љи вост ли чних по да та ка, укљу чу ју ћи и ме ди цин ске по -

дат ке.

Пре вен ци ја
15. Стра те ги је пре вен ци је би се тре ба ле при ла го ди ти на ци онал ним усло ви ма и врсти

ра дног мјес та узи ма ју ћи у об зир пол не, кул тур не, друш тве не и еко ном ске ин те ре се.

16. Пре вен ти вни про гра ми тре ба ју оси гу ра ти:

(а) да та чне, ажу ри ра не, ре ле ван тне и пра во вре ме не ин фор ма ци је бу ду дос ту пне и прис -

ту па чне сви ма у кул ту рал но осје тљи вом фор ма ту и је зи ку кроз ра зли чи те ра спо ло -

жи ве ка на ле ко му ни ка ци ја;

(б) све обу хва тне про гра ме еду ка ци је за по моћ же на ма и му шкар ци ма да схва те и сма -

ње ри зик од свих на чи на пре но са ХИВ-а, укљу чу ју ћи и пре нос са мај ке на ди је те, и

схва те ва жност про мје не ри зи чних по на ша ња ве за них уз ин фе кци ју;

(ц) ефе кти вну за шти ту на ра ду и здрав стве не мје ре;

(д) мје ре за по дршку ра дни ка да са зна ју свој ХИВ ста тус кроз до бро во љно са вје то ва ње

и тес ти ра ње;

(е) прис туп свим сред стви ма пре вен ци је, укљу чу ју ћи али не огра ни ча ва ју ћи се на га ран -

то ва ње дос ту пнос ти по тре бних за ли ха, на ро чи то му шких и жен ских кон до ма и, по

по тре би, ин фор ма ци ја о њи хо вој ис пра вној упо тре би, те дос ту пност про фи ла ксе на -

кон изла га ња;

(ф)ефе кти вне мје ре за сма ње ње ви со ко ри зи чних по на ша ња, укљу чу ју ћи и оне за ве ћи -

ну ри зи чних гру па, с ци љем сма ње ња ин ци ден це ХИВ-а, и
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(г) стра те ги је сма ње ња ште те ко је се за сни ва ју на смјер ни ца ма ко је је обја ви ла Свјет -

ска здрав стве на ор га ни за ци је (SZO), За је дни чки про грам Ује ди ње них на ци ја за

ХИВ/АИДС (UNA IDS) и Уред Ује ди ње них на ци ја за дро ге и кри ми нал (UNODC) и

дру ге ре ле ван тне смјер ни це.

Ли је че ње и ње га
17. Чла ни це тре ба ју оси гу ра ти да се њи хо ве на ци онал не по ли ти ке и про гра ми о

здрав стве ним ин тер вен ци ја ма на ра дно ме мјес ту ут врђу ју у до го во ру са по сло дав ци ма

и ра дни ци ма и њи хо вим пред ста вни ци ма, те да су по ве за не са ја вним здрав стве ним слу -

жба ма. Оне тре ба ју по ну ди ти нај ши ри спе ктар при кла дних и ефе кти вних ин тер вен ци -

ја за спре ча ва ње ХИВ-а и АИДС-а и управ ља ти њи хо вим ути ца јем.

18. Чла ни це би тре ба ле оси гу ра ти да ра дни ци ко ји жи ве са ХИВ-ом и они ко ји за ви -

се од њих има ју ко рис ти од пу ног прис ту па здрав стве ној за шти ти, би ло да је то пре -

дви ђе но у окви ру ја вног здрав ства, сис те ма со ци јал ног оси гу ра ња или при ва тног

оси гу ра ња или дру гих про гра ма. Чла ни це би та ко ђер тре ба ле оси гу ра ти обра зо ва ње и

по ди за ње сви јес ти ра дни ка ка ко би им се ола кшао прис туп здрав стве ној за шти ти.

19. Све осо бе обу хва ће не овом Пре по ру ком, укљу чу ју ћи и ра дни ке ко ји жи ве са ХИВ-

ом и њи хо ве по ро ди це и оне ко ји о за ви се од њих, би тре ба ле има ти пра во на здрав стве -

не услу ге. Ове услу ге би тре ба ле укљу чи ва ти прис туп бес пла тном или прис ту па чном:

(а) до бро во љном са вје то ва њу и тес ти ра њу;

(б) ан ти ре тро ви ру сној те ра пи ји, обра зо ва њу, ин фор ми са њу и по дршци;

(ц) пра вил ној пре хра ни у скла ду са ли је че њем;

(д) ли је че њу опор ту нис ти чких ин фе кци ја и пол но пре но си вих ин фе кци ја, те би ло ко је

дру ге бо лес ти по ве за не са ХИВ-ом, на ро чи то ту бер ку ло зе, и

(е) про гра ми ма по дршке и пре вен ци је за осо бе ко је жи ве с ХИВ-ом, укљу чу ју ћи и пси -

хо со ци јал ну по дршку.

20. Не би смје ло би ти дис кри ми на ци је ра дни ка или уз држа ва них чла но ва њи хо вих

по ро ди ца на осно ву ствар ног или пер ци пи ра ног ХИВ ста ту са у прис ту пу сис те ми ма

со ци јал ног оси гу ра ња и про гра ми ма оси гу ра ња на ра ду, или у одно су на бе не фи ци је

ко је про изи ла зе из та квих про гра ма, укљу чу ју ћи и оне за здрав стве ну за шти ту и ин ва -

ли дност, те смрт и по ро ди чне пен зи је.

По дршка
21. Про гра ми ње ге и по дршке тре ба ју укљу чи ва ти мје ре при хва тљи вог смје шта ја на

ра дном мјес ту за осо бе ко је жи ве с ХИВ-ом или бо леш ћу ко ја је по ве за на са ХИВ-ом, у

скла ду са на ци онал ним усло ви ма. Рад би тре бао би ти ор га ни зо ван на та кав на чин да се

при ла го ди епи зо дној при ро ди ХИВ-а и АИДС-а, као и мо гу ћим ну спо ја ва ма ли је че ња.

22. Чла ни це би тре ба ле про мо ви са ти за држа ва ње на по слу и за пош ља ва ње осо ба ко -

је жи ве са ХИВ-ом. Чла ни це тре ба ју ра змо три ти ши ре ње по тпо ре то ком за по сле нос ти

и не за по сле нос ти, укљу чу ју ћи, гдје је то по тре бно, и мо гу ћнос ти ства ра ња при хо да за

осо бе ко је жи ве са ХИВ-ом или осо бе ко је су обо ље ле од ХИВ-а или АИДС-а.

23. У слу ча је ви ма ди рек тне ве зе изме ђу про фе си је и ри зи ка ин фе кци је, АИДС и ин -

фе кци ја ХИВ-ом тре ба ју се при зна ти као про фе си онал не бо лес ти, у скла ду са на ци -

онал ним про це ду ра ма и де фи ни ци ја ма, те по зи ва њем на Пре по ру ку о лис ти

про фе си онал них бо лес ти из 2002. го ди не, као и дру гим ре ле ван тним ин стру мен ти ма

Ме ђу на ро дне ор га ни за ци је ра да.
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Тес ти ра ње, при ва тност и по вјер љи вост
24. Тес ти ра ње мо ра би ти за ис та до бро во љно и без ика кве при си ле, а про гра ми тес -

ти ра ња мо ра ју по шти ва ти ме ђу на ро дне смјер ни це о по вјер љи вос ти, са вје то ва њу и прис -

тан ку.

25. Тес ти ра ње на ХИВ или дру ги обли ци испи ти ва ња на ХИВ се не би тре ба ли за -

хти је ва ти од ра дни ка, укљу чу ју ћи и ра дни ке ми гран те, оне ко ји тра же по сао и оне ко ји

апли ци ра ју за по сао.

26. Ре зул та ти тес ти ра ња на ХИВ тре ба ју би ти по вјер љи ви и не сми ју угро зи ти прис -

туп ра дним мјес ти ма, стал ном за по сле њу, си гур нос ти за по сле ња или при ли ка ма за на -

пре до ва ње.

27. Од ра дни ка се, укљу чу ју ћи и ра дни ке ми гран те, оне ко ји тра же по сао и оне ко ји

апли ци ра ју за по сао, не тре ба за хти је ва ти да от кри ју ин фор ма ци је ве за не уз ХИВ о се -

би или дру ги ма у зе мља ма по ри је кла, тран зи та или одре ди шта. Прис туп та квим ин фор -

ма ци ја ма тре ба се уре ди ти пре ма пра ви ли ма о по вјер љи вос ти у скла ду са МОР

Ко де ксом пра ксе о за шти ти ли чних по да та ка ра дни ка из 1997. го ди не, и ос та лим ре ле -

ван тним ме ђу на ро дним стан дар ди ма за за шти ту по да та ка.

28. Ра дни ци ми гран ти, или они ко ји же ле да се се ле ра ди за по сле ња, не би тре ба ли

би ти ис кљу че ни из про це са ми гра ци је у зе мља ма по ри је кла, тран зи та или одре ди шта

на осно ву њи хо вог ствар ног или пер ци пи ра ног ХИВ ста ту са.

29. Чла ни це би тре ба ле има ти при пре мље не пос туп ке рје ша ва ња спо ро ва ко ји су ла -

ко прис ту па чни и ко ји оси гу ра ва ју на кна ду за ра дни ке у слу ча ју го ре на ве де них по вре -

да њи хо вих пра ва.

Си гур ност и здрав ље на ра ду
30. Ра дна сре ди на мо ра би ти си гур на и здра ва, ка ко би се спри је чио пре нос ХИВ-а

на ра дном мјес ту, узи ма ју ћи у об зир Кон вен ци ју о си гур нос ти и здрав љу на ра ду из

1981. го ди не, и Пре по ру ку из 1981. го ди не, Кон вен ци ју о про мо ти вном окви ру за си гур -

ност и за шти ту здрав ља на ра ду из 2006. го ди не, и Пре по ру ку из 2006. го ди не, те дру -

ге ре ле ван тне ме ђу на ро дне ин стру мен те као што су за је дни чке смјер ни це Ме ђу на ро дног

уре да ра да и СЗО-а.

31. Мје ре си гур нос ти и здрав ља за спре ча ва ње изла га ња ра дни ка ХИВ-у на ра дном

мјес ту тре ба ју са држа ва ти уни вер зал не мје ре опре за, мје ре за спре ча ва ње не сре ћа и

опа снос ти, као што су ор га ни за циј ске мје ре, те хни чке кон тро ле и кон тро ле ра дне пра -

ксе, ли чне за шти тне опре ме, пре ма по тре би, еко ло шке мје ре на џо ра и про фи ла ксе на -

кон изла га ња и дру ге си гур но сне мје ре ка ко би се сма њио ри зик од до би ја ња ХИВ-а и

ту бер ку ло зе, по се бно код за ни ма ња ко ја су нај ви ше изло же на ри зи ку, укљу чу ју ћи и она

у се кто ру здрав стве не за шти те.

32. Ка да пос то ји мо гу ћност изла га ња ХИВ-у на ра ду, ра дни ци би се тре ба ли обра -

зо ва ти и обу чи ти о на чи ни ма пре но са и мје ра ма за спре ча ва ње изло же нос ти и ин фе -

кци ји. Чла ни це би тре ба ле пре ду зе ти мје ре ка ко би се оси гу ра ло да пре вен ци ја,

си гур ност и за шти та здрав ља бу ду пре дви ђе ни у скла ду са ре ле ван тним стан дар ди ма.

33. Мје ре за по ди за ње сви јес ти тре ба ју на гла си ти да се ХИВ не пре но си слу чај ним

фи зи чким кон та ктом и да се при сус тво осо бе ко ја жи ви са ХИВ-ом не мо же сма тра ти

опа снош ћу на ра дном мјес ту.

34. Слу жбе ме ди ци не ра да и ме ха ни зми ра дног мјес та ко ји се одно се на си гур ност

и здрав ље на ра ду тре ба ју се ба ви ти ХИВ-ом и АИДС-ом, узи ма ју ћи у об зир Кон вен -

ци ју о слу жба ма ме ди ци не ра да из 1985. го ди не, и Пре по ру ку из 1985. го ди не, За је дни -
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чке смјер ни це МОР-а/SZO-а о слу жба ма ме ди ци не ра да и ХИВ/АИДС-у из 2005. го ди -
не, и све на кна дне ре ви зи је и дру ге ре ле ван тне ме ђу на ро дне ин стру мен те.

Дје ца и мла ди
35. Чла ни це би тре ба ле пре ду зе ти мје ре за бор бу про тив дје чјег ра да и трго ви не дје -

цом ко ји мо гу про иза ћи из бо лес ти или смрти чла но ва по ро ди це или из држа ва оца због

АИДС-а и сма њи ти осје тљи вост дје це на ХИВ, узи ма ју ћи у об зир Де кла ра ци ју МОР-а

о осно вних на че ли ма и пра ви ма на ра ду из 1998. го ди не, Кон вен ци ју о ми ни мал ној ста -

ро сној до би из 1973. го ди не, и Пре по ру ку из 1973. го ди не, Кон вен ци ју о нај те жим обли -

ци ма дје чјег ра да из 1999. го ди не, и Пре по ру ку из 1999. го ди не. По се бне мје ре тре ба

пре ду зе ти ка ко би се та дје ца за шти ти ла од се ксу ал ног злос тав ља ња и се ксу ал ног ис -

ко ри шта ва ња.

36. Чла ни це би тре ба ле пре ду зе ти мје ре ка ко би за шти ти ле мла де ра дни ке од ХИВ

ин фе кци је и укљу чи ле у на ци онал не по ли ти ке и про гра ме по се бне по тре бе дје це и мла -

дих осо ба у од го во ру на ХИВ и АИДС. Чла ни це би тре ба ле обу хва та ти обје кти вно обра -

зо ва ње о се ксу ал ном и ре про ду кти вном здрав љу, на ро чи то ши ре ње ин фор ма ци ја о

ХИВ-у и АИДС-у кроз стру чно оспо со бља ва ње и у про гра ми ма и слу жба ма за за пош -

ља ва ње мла дих.

V. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

37. На ци онал не по ли ти ке и про гра ми о ХИВ-у и АИДС-у и сви је ту ра да тре ба ју:

(а) се им пле мен тра тии, у са ра дњи са нај ре пре зен та ти вни јим ор га ни за ци ја ма по сло да -

ва ца и ра дни ка и дру гих за ин те ре си ра них стра на, укљу чу ју ћи и ре ле ван тне ја вне и

при ва тне стру кту ре ме ди ци не ра да, је дним или ком би на ци јом сље де ћих сред ста ва:

(i) на ци онал ним за ко ни ма и про пи си ма;

(ii) ко ле кти вним уго во ри ма;

(iii) на ци онал ним по ли ти ка ма и по ли ти ка ма ра дног мјес та као и акци оним про гра -

ми ма, те

(iv) се ктор ским стра те ги ја ма, с по се бним ос вртом на се кто ре у ко ји ма се осо бе обу -

хва ће не овом Пре по ру ком нај ви ше изло же не ри зи ку;

(б) укљу чи ти пра во су дне ор га не на дле жне за пи та ња ра да, и ор га не упра ве за рад у пла -

ни ра њу и им пле мен та ци ји по ли ти ка и про гра ма, и обе зби је ди ти им обу ку;

(ц) у на ци онал ним за ко ни ма и про пи си ма пре дви дје ти мје ре за рје ша ва ње по вре да при -

ва тнос ти и по вјер љи вос ти и дру ге за шти те ко је јој се пру жа ју у окви ру ове Пре по -

ру ке;

(д) оси гу ра ти са ра дњу и ко ор ди на ци ју изме ђу ја вних ор га на и ја вних и при ва тних слу -

жби, укљу чу ју ћи про гра ме оси гу ра ња и бе не фи ци ја или дру ге врсте про гра ма;

(е) про мо ви са ти и по држа ва ти сва пре ду зе ћа за им пле мен та ци ју на ци онал них по ли ти -

ка и про гра ма, укљу чу ју ћи и она у њи хо вим на ба вним лан ци ма и дис три бу ти вним

мре жа ма уз учеш ће ор га ни за ци ја по сло да ва ца и ра дни ка, те оси гу ра ти да се то га

при држа ва ју пре ду зе ћа ко ја по слу ју у изво зу;

(ф)про мо ви са ти со ци јал ни ди ја лог, укљу чу ју ћи и кон сул та ци је и пре го во ре, у скла ду са

Кон вен ци јом о три пар ти ти ним кон сул та ци ја ма (Ме ђу на ро дни стан дар ди ра да) из

1976. го ди не, и дру гим обли ци ма са ра дње ме ђу држа вним ти је ли ма, ја вним и при -

ва тним по сло дав ци ма и ра дни ци ма и њи хо вим пред ста вни ци ма, узи ма ју ћи у об зир

миш ље ња осо бља ме ди ци не ра да, струч ња ка за ХИВ и АИДС, и дру гих укљу чу ју -

ћи и ор га ни за ци је ко је зас ту па ју осо бе ко је жи ве са ХИВ-ом, ме ђу на ро дне ор га ни -
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за ци је, ре ле ван тне ор га ни за ци је гра ђан ског друш тва и држа вни координациони ме -

ха ни зам;

(г) фор му ли са ти, им пле мен ти ра ти, ре до вно ре ви ди ра ти и ажу ри ра ти, узи ма ју ћи у об зир

нај но ви ја нау чна и друш тве на де ша ва ња и по тре бу за ин те гри са њем пол них и кул -

тур них пи та ња;

(х) ус кла ди ти са, изме ђу ос та лог, ра дом, со ци јал ним оси гу ра њем и здрав стве ним по ли -

ти ка ма и про гра ми ма, те

(и) оси гу ра ти да чла ни це оси гу ра ју од го ва ра ју ћа сред ства за њи хо ву им пле мен та ци ју,

во де ћи ра чу на о на ци онал ним усло ви ма, као и ка па ци те ти ма по сло да ва ца и ра дни ка.

Со ци јал ни ди ја лог
38. Им пле мен та ци ја по ли ти ка и про гра ма о ХИВ-у и АИДС-у тре ба се за сни ва ти на

са ра дњи и по вје ре њу изме ђу по сло да ва ца и ра дни ка и њи хо вих пред ста вни ка и вла да,

уз акти вно учеш ће осо ба ко је жи ве са ХИВ-ом на ра дном мјес ту.

39. Ор га ни за ци је по сло да ва ца и ра дни ка тре ба ју про мо ви са ти сви јест о ХИВ-у и

АИДС-у, укљу чу ју ћи пре вен ци ју и не дис кри ми на ци ју, кроз обра зо ва ње и ин фор ми са ње

сво јих чла но ва. Ор га ни за ци је би тре ба ле би ти осје тљи ве на пол на и кул тур на пи та ња.

Обра зо ва ње, обу ка, ин фор ми са ње и са вје то ва ње
40. Обу ка, си гур но сне упу те и све по тре бне смјер ни це на ра дном мјес ту ко је су ве -

за не уз ХИВ и АИДС тре ба ју се оси гу ра ти на ја сан на чин и у прис ту па чном обли ку за

све ра дни ке а на ро чи то за ра дни ке ми гран те, тек ан га жова не или не ис ку сне ра дни ке,

мла де ра дни ке и осо бе на обу ци, укљу чу ју ћи при пра вни ке и по че тни ке. Обу ка, упу те и

смјер ни це тре ба ју по шти ва ти пол на и кул тур на пи та ња и би ти при ла го ђе ни ка ра кте -

рис ти ка ма ра дне сна ге, узи ма ју ћи у об зир фа кто ре ри зи ка за ра дну сна гу.

41. Нај но ви је нау чне и друш тве но-еко ном ске ин фор ма ци је и обра зо ва ње и обу ка о

ХИВ-у и АИДС-у тре ба ју би ти дос ту пни по сло дав ци ма, ме на џе ри ма и пред ста вни ци ма

ра дни ка, ка ко би им се по мо гло у пре ду зи ма њу од го ва ра ју ћих мје ра на ра дном мјес ту.

42. Ра дни ци, укљу чу ју ћи и при пра вни ке, по че тни ке и во лон те ре, би тре ба ли до би -

ја ти ин фор ма ци је о по ди за њу сви јес ти и од го ва ра ју ће обу ке о про це ду ра ма кон тро ле

ХИВ ин фе кци је у кон тек сту не сре ћа на ра дном мјес ту и прве по мо ћи. Ра дни ци чи ја их

за ни ма ња став ља ју на ри зик од изла га ња људ ској крви, прои зво ди ма од крви и дру гим

тје ле сним те ћнос ти ма тре ба ју до би ти до да тну обу ку у пре вен ци ји изла га ња, пос туп ци -

ма при ја ве изла га ња и про фи ла ксе на кон изла га ња.

43. Ра дни ци и њи хо ви пред ста вни ци тре ба ју има ти пра во да бу ду ин фор ми ра ни и

кон сул ти ра ни о пре ду зе тим мје ра ма за им пле мен та ци ју по ли ти ке и про гра ма о ра дном

мјес ту, а ко је су ве за не за ХИВ и АИДС. Пред ста вни ци ра дни ка и по сло да ва ца тре ба ју

учес тво ва ти у ин спе кци ја ма ра дних мјес та у скла ду са на ци онал ном пра ксом.

Ја вне слу жбе
44. Улога служби управе за рад, укључујући и инспекторате за рад, и служби право-

судних органа надлежних за питања рада, у одговору на ХИВ и АИДС, би требала би-

ти преиспитана и, по потреби, ојачана.

45. Системи јавног здравства требају се ојачати и слиједити Заједничке смјернице
МОР-а/SZO-а о здравственим службама и ХИВ-у/АИДС-у из 2005. године, и све накна-

дне измјене, како би се осигурао већи приступ превенцији, лијечењу, њези и помоћи, те
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смањио додатни притисак узрокован ХИВ-ом и АИДС-ом на јавне службе, нарочито на

здравствене раднике.

Ме ђу на ро дна са ра дња
46. Чла ни це требају сарађивати кроз билатералне или мултилатералне споразуме,

учешћем у мултилатералном систему или путем других ефективних метода, како би се

реализовала ова Препорука.

47. Мјере којима се осигурава приступ превенцији ХИВ-а, лијечењу, њези и служба-

ма подршке за раднике мигранте би се требале предузети у земљама поријекла, тран-

зита и одредишта, а споразуми би требали бити склопљени између односних земаља,

кад год буде потребно.

48. Међународна сарадња треба бити подстицана између и међу чла ни ца ма, наци-

оналним структурама о ХИВ-у и АИДС-у и одговарајућим међународним организаци-

јама, и треба обухватити и систематску размјену информација о свим мјерама које су

подузимају да се одговори на пандемију ХИВ-а.

49. Чла ни це и мултилатералне организације требају обратити посебну пажњу на ко-

ординацију и потребне ресурсе како би задовољиле потребе свих земаља, нарочито зе-

маља са високом преваленцом, у развоју међународних стратегија и програма за

превенцију, лијечење, његу и помоћ који се односе на ХИВ.

50. Чла ни це и међународне организације требају настојати да смање цијену матери-

јала било које врсте, за превенцију, лијечење и његу инфекција узрокованих ХИВ-ом и

других опортунистичких инфекција и тумора који су повезани са ХИВ-ом.

VI. НАСТАВАК И ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ

51. Чла ни це требају успоставити одговарајући механизам или користити постојећи

за праћење развоја догађаја у односу на њихове националне политике о ХИВ-у и АИДС-

у и свијету рада, као и за формулисање савјета за његово усвајање и имплементацију.

52. Најрепрезентативније организације послодаваца и радника требају бити засту-

пљене, на равноправној основи, у механизму за праћење развоја догађаја у односу на на-

ционалну политику. Осим тога, ове организације би требале бити консултоване у оквиру

механизма што чеш ће, узимајући у обзир мишљења организација особа које жи ве са

ХИВ-ом, стручне извјештаје или техничке студије.

53. Чла ни це требају, у највећој могућој мјери, прикупити детаљне информације и

статистичке податке и предузети истраживања о развоју догађаја на националним и се-

кторским нивоима у односу на ХИВ и АИДС у свијету рада, узимајући у обзир распо-

дјелу же на и мушкараца и друге релевантне факторе.

54. Осим дос тав ља ња из вје шта ја пре ма чла ну 19. Ус та ва Ме ђу на ро дне ор га ни за ци -

је ра да, ре до вно преи спи ти ва ње пре ду зе тих акти внос ти на осно ву ове Пре по ру ке би

мо гло би ти уврште но у на ци онал не из вје шта је за UNAIDS и из вје шта је у скла ду са ре -

ле ван тним ме ђу на ро дним ин стру мен ти ма.
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РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈЕ УСВО ЈЕ НЕ

НА МЕ ЂУ НА РО ДНОЈ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ

НА ЊЕ НОМ 99. ЗА СЈЕ ДА ЊУ

(Же не ва, ју ни 2010)

...

II

Ре зо лу ци ја о про мо ци ји и им пле мен та ци ји

Пре по ру ке у вези са ХИВ-ом и АИДС-ом и сви је том ра да, 20101

Гла вна кон фе рен ци ја Ме ђу на ро дне ор га ни за ци је ра да, сас та нак на ње ном 99. за сје -

да њу, 2010,

На кон што је усво ји ла Пре по ру ку у вези са ХИВ-ом и АИДС-ом и сви је том ра да, 2010,

Кон ста ту ју ћи да ће ус пјех Пре по ру ке за ви си ти о ефе кти вној про мо ци ји и им пле мен -

та ци ји ње них зах тје ва,

Има ју ћи на уму да је срж ман да та Ор га ни за ци је про мо ци ја дос то јан стве ног ра да и

одржи вог пре ду зе ћа,

Кон ста ту ју ћи учеш ће МОР-а као три пар ти тне ор га ни за ци је у на по ри ма За је дни чког

про гра ма Ује ди ње них на ци ја о ХИВ-АИДС-у (UNA IDS) на рје ша ва њу ХИВ и АИДС-а,

1. По зи ва Упра вно ти је ло Ме ђу на ро дног уре да ра да да до ди је ли сред ста ва уну тар

пос то је ћег бу џе та и тра жи до да тна изван бу џет ска сред ства за обав ља ње ра да са три -

пар ти тним кон сти ту ен ти ма на угра дњи Пре по ру ке у сви јет ра да.

2. По зи ва Упра вно ти је ло да пре ду зме мје ре за про мо ци ју за је дни чких на по ра са

ра зним ме ђу на ро дним ор га ни за ци ја ма у ве зи са ХИВ-ом и АИДС-ом на ра дном мјес ту.

3. По зи ва Упра вно ти је ло да за тра жи да се успос та ви Гло бал ни акци они план ка ко

би се пос ти гла ши ро ка им пле мен та ци ја Пре по ру ке у ци љу сма ње ња ути ца ја ХИВ-а и

АИДС-а на ра дном мјес ту. Ово би се тре ба ло ра зви ти са ре пре зен та ти вним ор га ни за ци -

ја ма по сло да ва ца и ра дни ка, узи ма ју ћи у об зир миш ље ње UNA IDS-а и ор га ни за ци ја

ко је зас ту па ју осо бе ко је жи ве с ХИВ-ом и АИДС-а, те дру гих ре ле ван тних стра на.

4. По зи ва Упра вно ти је ло да за хти је ва од Гла вног ди ре кто ра да обра ти паж њу на

пра ве дну ало ка ци ју сред ста ва Уре да те хни чке са ра дње. Држа ве чла ни це и нај ре пре зен -

та ти вни је ор га ни за ци је ра дни ка и по сло да ва ца мо гу за тра жи ти по моћ у им пле мен та -

ци ји Пре по ру ке у по дру чји ма као што су:

(а) те хни чка по моћ у изра ди и им пле мен та ци ји три пар ти тне на ци онал не по ли ти ке, про -

гра ма и за ко но дав ства ка ко би се за до во љи ли зах тје ви ове Пре по ру ке;

(б) пру жа ње по дршке и из гра дња ка па ци те та за обу ча ва ње, ко му ни ци ра ње, мо ни то ри -

са ње, им пле мен та ци ју и зас ту па ње, на пр.:

(i) ра звој тре нинг про гра ма и ма те ри ја ла за из гра дњу ка па ци те та, укљу чу ју ћи и

оне са се ктор ским фо ку сом;

(ii) обу ка кљу чних осо ба и еду ка то ра на ра дном мјес ту о ХИВ-у и АИДС-у укљу -

чу ју ћи и пред ста вни ке по сло да ва ца и ра дни ка и ра дну упра ву;
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(iii) ра звој ма те ри ја ла за про мо ци ју и зас ту па ње у ве зи са Пре по ру ком и

(iv) на ци онал ни и ре ги онал ни се ми на ри и ра ди они це за про мо ци ју Пре по ру ке.

5. По зи ва држа ве чла ни це да ко рис те пос то је ће или да успос та ве но ве ме ха ни зме

на на ци онал ном ни воу за на џор на прет ка, и да пра те ра звој и ди је ле при мје ре до бре

пра ксе у ве зи са им пле мен та ци јом на ци онал них по ли ти ка и про гра ма о ХИВ-у и АИДС-

у ре ле ван тних за сви јет ра да.

6. По зи ва Упра вно ти је ло да за хти је ва ре до вне из вје шта је од држа ва чла ни ца из

чла на 19. Ус та ва МОР-а као сас та вни дио ме ха ни зма извје шта ја, а по се бно Оп ште ан -

ке те/ис тра жи ва ња. Из вје шта ји Вла да у ве зи са ХИВ-ом и АИДС-ом би тре ба ло да се

при пре ме у до го во ру с нај ре пре зен та ти вни јим ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца и ра дни ка,

укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је о на прет ку и при мје ре до бре пра ксе.

7. По зи ва Упра вно ти је ло да по вре ме но про вје ра ва на пре дак у им пле мен та ци ји ове

Пре по ру ке.

8. По зи ва Упра вно ти је ло за про мо ци ју про ши ре ња Чла на 1. (1) (б) Кон вен ци је о

дис кри ми на ци ји (за по сле ње и за ни ма ње), 1958 држа ва ма чла ни ца ма, на на чин да се за -

шти та пре дви ђе на Кон вен ци јом про ши ри на ре ал ни или пер ци пи ра ни ХИВ ста тус.

...
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PREPORUKA

U SVEZI S HIV-om I AIDS-om

I SVIJETOM RADA, 

2010 (Br. 200)



Izra zi ko ri šte ni u pu bli ka ci ja ma MOR-a, ko ji su su kla dni pra ksi Uje di nje nih na ro da, te pre zen ta ci ja ma-
te ri ja la u is tim ne po dra zu mi je va ju izra ža va nje bi lo ka kvog miš lje nja Me đu na ro dnog ure da ra da gle de
pra vnog sta tu sa bi lo ko je ze mlje, po dru čja ili te ri to ri ja ili nji ho vih vlas ti, ili raz gra ni če nja nji ho vih gra-
ni ca.

Od go vor nost za miš lje nja izra že na u po tpi sa nim član ci ma, stu di je i dru gi do pri no si le ži is klju či vo na nji-
ho vim auto ri ma, i nji ho vo objav lji va nje ne pot vrđu je miš lje nje i Me đu na ro dnog ure da ra da.

Po zi va nje na ime na tvrtki i ko mer ci jal nih proi zvo da i pro ce sa ne po dra zu mi je va nji ho vu pot vrdu od
stra ne Me đu na ro dnog ure da ra da, kao što i ne spo mi nja nje sta no vi te tvrtke, ko mer ci jal nog proi zvo da i
pro ce sa ni je znak ne odo bra va nja.

MOR pu bli ka ci je i elek tron ski proi zvo di mo gu se do bi ti pu tem ve ćih knji ža ra ili MOR ure da u mno gim
ze mlja ma, ili izra vno od ILO Pu bli ca ti ons, In ter na ti onal La bo ur Of fi ce, CH-1211 Ge ne va 22, Swit zer -
land. Ka ta lo zi ili po pi si no vih pu bli ka ci ja dos tu pni su bes pla tno na go re na ve de noj adre si ili pu tem
e-ma ila: pub ven te @i lo.org.

Po sje ti te na šu web stra ni cu: www.ilo.org / pub lns

Tis ka no u Bosni i Hercegovini

Autor sko pra vo © Me đu na ro dna or ga ni za ci ja ra da 2011

Prvi put objav lje na 2011

Pu bli ka ci je Me đu na ro dnog ure da ra da ko ris te autor ska pra va te me ljem Pro to ko la 2 Uni ver zal ne kon ven-
ci je o autor skim pra vi ma. Ipak, krat ki izvo di se smi ju re pro du ci ra ti bez odo bre nja, pod uvje tom na vo -
đe nja izvo ra. Za pra va umno ža va nja ili pre vo đe nja, zah tjev tre ba upu ti ti ILO Pu bli ca ti ons (Rig hts and
Per mis si ons), In ter na ti onal La bo ur Of fi ce, CH-1211 Ge ne va 22, Swit zer land, ili pu tem e-ma ila: 
pub droi t@i lo.org. Me đu na ro dni ured ra da po drža va ta kve apli ka ci je.

Knji ža re, us ta no ve i dru gi ko ri sni ci re gis tri ra ni za pra va re pro du kci je mo gu na pra vi ti ko pi je su kla dno
li cen ci ja ma iz da tim u tu svrhu. Po sje ti te web stra ni cu www.i frro.org za pro na la že nje or ga ni za ci ja sa
pra vi ma re pro du kci je u svo joj ze mlji.

Preporuka u vezi sa HIV-om i AIDS-om i svijetom rada, 2010 (Br. 200) = Препорука у вези са ХИВ-
ом и АИДС-ом и свијетом рада, 2010 (Бр. 200) = Preporuka u svezi s HIV-om i AIDS-om i svijetom
rada, 2010 (Br. 200) / Međunarodna organizacija rada. - Budapest: MOR, 2011

1 v.
International Labour Organization; ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for
Central and Eastern Europe

IS BN: 978-92-2-025833-0 (print); 978-92-2-025834-7 (web pdf)
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15.04.2

Također dostupno na engleskom: Recommendation concerning HIV and AIDS and the world of work,
2010 (No. 200) [ISBN: 978-92-2-123819-5 (print); 978-92-2-123820-1 (web pdf)], Geneva, 2010; 
fran cus kom: Re com man da ti on (n° 200) con cer nant Le VIH et le SI DA et Le Mon de du Tra va il, 2010
[IS BN 978-92-2-223819-4 (print); 978-92-2-223820-0 (web pdf)], Ge ne va, 2010; i na špa njol skom: 
Re co men da ción so bre el VIH y el SI DA y El Mun do del tra ba jo, 2010 (núm. 200) [IS BN 978-92-2-
323819-3 (print); 978-92-2-323820-9 (web pdf)], Ge ne va, 2010.

MOR ka ta lo gi za ci ja u pu bli ka ci ji po da ta ka



PRED GO VOR

Ova bro šu ra sa drži tek st MOR Pre po ru ke u svezi s HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da,
2010 (br. 200), te po pra tnu Re zo lu ci ju za pro mi džbu i pro ve dbu Pre po ru ke ko ja je sna žno po-
drža na od stra ne tri par ti tnih kon sti tu ena ta MOR-a.

HIV pan de mi ja je je dan od naj zna čaj ni jih iza zo va za zdrav lje, ra zvoj, i go spo dar stve ni i
druš tve ni na pre dak s ko jim se svi jet da nas su če lja va. U ze mlja ma ko je su naj vi še po go đe ne,
HIV i AIDS na ru ša va de se tlje ći ma stje ca ni ra zvoj, pot ko pa va go spo dar stvo i des ta bi li zi ra
druš tva. Oče ku je se da HIV i da lje bu de vo de ći uzrok smrtnos ti i obo lje va nja u mno gim ze -
mlja ma i po pu la ci ja ma.

HIV pred stav lja zna čaj nu pre pre ku za os tva ri va nje dos to jan stve nog ra da i održi vog ra z-
vo ja. HIV je prou zro ko vao gu bit ke u za ra da ma mi li ju na oso ba ko je ži ve sa ili su za ra že ne
HIV-om i AIDS-om. Nje go vo je dje lo va nje naj ra zor ni je u pro du kti vnoj do bnoj sku pi ni i to na-
me će ogro mne tro ško ve po du ze ći ma kroz pad pro du kti vnos ti, po ve ća nje tro ško va ra da i gu-
bi tak vje šti na i is kus ta va. Osim to ga, te me ljna ljud ska pra va na ra dnom mjes tu se čes to krše
na te me lju stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa, po se bno kroz dis kri mi na ci ju i sti gma ti za ci -
ju ra dni ka ko ji ži ve sa HIV-om i AIDS-om. Ova kva si tu aci ja je po gor ša na či nje ni com da je
ši re nje pan de mi je uobi ča je no uvje to va no pos to je ćim so ci jal nim ra zli ka ma, te oso bi to po ga -
đa sku pi ne sta no vniš tva ko je se već na la ze u te škoj si tu aci ji ili su mar gi na li zi ra ne.

Svi jet ra da igra klju čnu ulo gu u adre si ra nju HIV-a i AIDS-a. On pred stav lja vri je dnu po-
la znu to čku sa ko je je mo gu će utje ca ti na za po sle ne že ne i mu škar ce u okru že nju u ko jem
pro vo de ve li ki dio svog ži vo ta, a to je nji ho vo ra dno mjes to. Ra zvoj i pro ve dba po li ti ke ra d-
nog mjes ta i pro gra ma o HIV-u i AIDS-u ola kša va pris tup pre ven ci ji, li je če nju, skrbi i uslu-
ga ma po tpo re za ra dni ke i nji ho ve obi te lji kao i uz drža va ne čla no ve i ti me do pi re do ši re
za je dni ce. I na kra ju, va žna ulo ga svi je ta ra da u rje ša va nju pan de mi je ni je op ti mal no is ko ri -
šte na. Uko li ko je cilj da svi jet ra da po tpu no pri do ne se sma nje nju pan de mi je, ve oma je bi tno
da bu de sus ta vni dio na ci onal nih HIV i AIDS po li ti ka, pro gra ma i stra te gi ja.

Me đu na ro dna or ga ni za ci ja ra da je 2001. god. usvo ji la Ko deks o HIV/AIDS-u i svi je tu ra -
da, ko ji je uve li ko pri hva ćen i ko ris ti se u mno gim ze mlja ma. 2007. god. or ga ni za ci oni kon-
sti tu en ti su odlu či li da je vri je me da se po kre ne pi ta nje od go vo ra svi je ta ra da na HIV i AIDS
na ra zli či tim ra zi na ma pu tem ra zvo ja i usva ja nja me đu na ro dnih ra dnih nor mi. Pre po ru ka br.
200 izraz je ne dvoj be ne po sve će nos ti svih čla no va Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, uklju čiv -
ši MOR kon sti tu en te i pred sta vni ke po slo da va ca i ra dni ka, u blis koj su ra dnji sa or ga ni za ci ja -
ma-pred sta vni ca ma oso ba ko je ži ve sa HIV-om i par tner skim in sti tu ci ja ma, oso bi to
UNA IDS-om, da is ko ris te ogro man do pri nos ko ji “svi jet ra da” mo že da ti u osi gu ra va nju uni-
ver zal nog pris tu pa pre ven ci ji, tre tma nu, skrbi i po tpo ri.

Pre po ru ka odra ža va po tre bu za ja ča njem na po ra u oblas ti pre ven ci je po li ti ke ra dnog mje-
s ta i ola kša pris tup li je če nju oso ba ko je ži ve sa ili su za ra že ne HIV-om i AIDS-om. Ona po-
zi va na izra du i pro ve dbu na ci onal nih tri par ti tnih po li ti ka ra dnog mjes ta i pro gra ma o HIV-u
i AIDS-u ko je će bi ti in te gral ni dio na ci onal nih po li ti ka i stra te gi ja HIV-a i AIDS-a i ra zvo ja
so ci jal ne za šti te. Pre po ru ka po zi va na po šti va nje te me ljnih ljud skih pra va svih ra dni ka, uklju-
ču ju ći po šti va nje na če la je dna ko pra vnos ti spo lo va i pra vo na slo bo dno opre dje lje nje na tes -
ti ra nje i ot kri va nje HIV sta tu sa, uz po ti caj svih da po du zmu do bro vo ljno i po vjer lji vo HIV
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sa vje to va nje i tes ti ra nje što je pri je mo gu će. Pre po ru ka ta ko đer po zi va drža ve čla ni ce da pro-
ve du odre dbe kroz iz mje ne ili usva ja nje na ci onal nih za ko no dav sta va gdje je to mo gu će.

Oslo ba đa njem od sti gme i dis kri mi na ci je na te me lju stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu -
sa, ra dni ci i nji ho ve obi te lji bi uži va li u po bolj ša nom pris tu pu obra zo va nju o HIV-u, in for -
ma ci ja ma, li je če nju, skrbi i po tpo ri na na ci onal noj ra zi ni, kao i u okvi ru ra dnog mjes ta. Ta kav
pris tup po ma že im da vo de dug i pro du kti van ži vot i pri do ne su na ci onal nom go spo dar stvu i
za je dni ci.

Na te me lju pre po ru ka i pra te će Re zo lu ci je, MOR se za lo žio za ja ča nje akci ja u po tpo ri pro-
ve dbe me đu na ro dnih i na ci onal nih ob ve za u za šti ti pra va i dos to jan stva ra dni ka i svih oso ba
ko je ži ve sa, ili su po go đe ne HIV-om i AIDS-om.

Ge ne va, li panj 2010 Ju an So ma via,

Gla vni di re ktor
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ME ĐU NA RO DNA KON FE REN CI JA RA DA

Pre po ru ka 200

PRE PO RU KA U SVEZI S HIV-om, AIDS-om I SVI JE TOM RA DA

Gla vna kon fe ren ci ja Me đu na ro dnog ure da ra da (MOR-a),

Na kon što ju je u Ge ne vi sa zva lo Upra vno ti je lo Me đu na ro dnog ure da ra da, i sas ta la se na
svom 99. za sje da nju 2. li pnja 2010. go di ne, i

Kon sta ti ra ju ći da HIV i AIDS ima ju ozbi ljan utje caj na druš tvo i go spo dar stvo, na svi jet
ra da ka ko u for mal nom ta ko i ne for mal nom se kto ru, na ra dni ke, nji ho ve obi te lji i one
ko ji ovi se o nji ma, na or ga ni za ci je ra dni ka i po slo da va ca i na ja vna i pri va tna po du -
ze ća, te na ru ša va ju pos ti za nje pris toj nog ra da i održi vog ra zvo ja, i

Po no vno pot vrđu ju ći va žnost ulo ge Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da u rje ša va nju pro ble -
ma HIV-a i AIDS-a u svi je tu ra da i po tre bu da Or ga ni za ci ja oja ča svo je na po re u pos -
ti za nju so ci jal ne prav de i bor be pro tiv dis kri mi na ci je i sti gma ti za ci je gle de HIV-a i
AIDS-a u svim aspe kti ma svo ga ra da i man da ta, i

Pod sje ća ju ći na va žnost sma nje nja ne for mal nog go spo dar stva pos ti za njem dos to jan stve -
nog ra da i održi vog ra zvo ja ka ko bi se bo lje mo bi li zi rao svi jet ra da u od go vo ru na HIV
i AIDS, i

Kon sta ti ra ju ći da vi so ke ra zi ne so ci jal ne i go spo dar stve ne ne je dna kos ti, ne dos ta tak in for-
ma ci ja i svi jes ti, ne dos ta tak po vjer lji vos ti i ne do vo ljan pris tup i do slje dnost u li je če -
nju, po ve ća vaju ri zi k od pri je no sa HIV-a, ra zi ne smrtnos ti, broj dje ce ko ja su iz gu bi la
je dnog ili oba ro di te lja i broj ra dni ka uklju če nih u ne for ma lan rad, i

S ob zi rom da si ro maš tvo, druš tve ne i go spo dar stve ne ne je dna kos ti i ne za po sle nost po ve -
ća va ju ri zik od ne dos tat ka pris tu pa pre ven ci ji, li je če nju, skrbi i po mo ći, te se sto ga po-
ve ća va ri zik od pri je no sa, i

Kon sta ti ra ju ći da sti gma, dis kri mi na ci ja i opa snost od gu bit ka po sla ko ju trpe oso be po-
go đe ne HIV-om ili AIDS-om pred stav lja ju pre pre ke za po zna va nje ne či jeg HIV sta tu -
sa, či me se po ve ća va ra nji vost ra dni ka na HIV i ugro ža va nji ho vo pra vo na so ci jal ne
na kna de, i

Kon sta ti ra ju ći da HIV i AIDS ima ju ozbi ljni ji utje caj na ra nji ve i ri zi čne gru pe, i

Kon sta ti ra ju ći da HIV utje če na mu škar ce i že ne, iako su že ne i dje voj ke ri zi čni je i osje-
tlji vi je na in fe kci je HIV-om i ne sraz mjer no po go đe ne pan de mi jom HIV-a u odno su na
mu škar ce kao re zul tat spol ne ne je dna kos ti, i da je sto ga osna ži va nje že na klju čni čim-
be nik u glo bal nom od go vo ru na HIV i AIDS, i

Pod sje ća ju ći na va žnost za šti te ra dni ka kroz sve obu hva tnu si gur nost na ra du i zdrav stve -
ne pro gra me, i

Po zi va ju ći se na vri je dnos ti MOR Ko de ksa pra kse o HIV-u/AIDS-u i svi je tu ra da iz 2001.
go di ne, i po tre bu da se oja ča nje gov utje caj jer pos to je gra ni ce i ne dos ta ci u nje go voj
pro ve dbi, i

Uka zu ju ći na po tre bu pro mi ca nja i pro ve dbe me đu na ro dnih kon ven ci ja o ra du i pre po ru -
ka i dru gih me đu na ro dnih in stru me na ta ko ji su re le van tni za HIV i AIDS i svi jet ra da,



uklju ču ju ći i one ko je pre po zna ju pra vo na naj vi ši mo gu ći stan dard zdrav lja i na dos -
to jan stve ne ži vo tne stan dar de, i

Po zi va ju ći se na po se bnu ulo gu or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka u pro mi ca nju i po tpo -
ri na ci onal nim i me đu na ro dnim na po ri ma u od go vo ru na HIV i AIDS u i pu tem svi je -
ta ra da, i

Pri mje ću ju ći va žnu ulo gu ra dnog mjes ta gle de in for ma ci ja o pris tu pu pre ven ci ji, li je če nju,
bri zi i skrbi u na ci onal nom od go vo ru na HIV i AIDS, i

Pot vrđu ju ći da je po tre bno nas ta vi ti i po ve ća va ti me đu na ro dnu su ra dnju, oso bi to u kon-
tek stu Za je dni čkog pro gra ma Uje di nje nih na ro da za HIV/AIDS, ka ko bi se po drža li na-
po ri da se pro ve de ova Pre po ru ka, i

Po zi va ju ći se na vri je dnost su ra dnje na na ci onal noj, re gi onal noj i me đu na ro dnoj ra zi ni sa
stru ktu ra ma ko je se ba ve HIV-om i AIDS-om, uklju ču ju ći i se ktor zdrav lja te od go -
va ra ju će or ga ni za ci je, oso bi to one ko je pred stav lja ju oso be ko je ži ve sa HIV-om, i

Pot vrđu ju ći po tre bu za ut vrđi va njem me đu na ro dnog stan dar da s ci ljem us mje ra va nja vla -
da i or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka u de fi ni ra nju nji ho ve ulo ge i od go vor nos ti na
svim ra zi na ma, i

Odlu čiv ši pri hva ti ti odre đe ne pri je dlo ge u sve zi sa HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da, te

Odlu čiv ši da ovi pri je dlo zi do bi ju oblik Pre po ru ke;

Usva ja 17. li pnja 2010. go di ne slje de ću Pre po ru ku, ko ja se mo že na zva ti Pre po ru ka u svezi s
HIV-om i AIDS-om iz 2010. go di ne.

I. DEFINICIJE

1. Za po tre be ove Pre po ru ke:

(a) “HIV” ozna ča va ljud ski imu no de fi ci jen tni vi rus; vi rus ko ji šte ti ljud skom imu no lo škom
sus ta vu. In fe kci ja se mo že spri je či ti pri kla dnim mje ra ma;

(b) “AIDS” se odno si na sin drom ste če ne imu no de fi ci jen ci je ko ji pro izi la zi iz na pre dnih sta-
di ja HIV in fe kci je, a ka ra kte ri zi ra ju ga opor tu nis ti čke in fe kci je ili tu mo ri po ve za ni sa HIV-
om, ili obo je;

(c) “oso ba ma ko je ži ve sa HIV-om” se sma tra ju oso be za ra že ne HIV-om;

(d) “sti gma” zna či druš tve na ozna ka ko ja, ka da je po ve za na sa oso bom, naj češ će uzro ku je
mar gi na li za ci ju ili pred stav lja pre pre ku za po tpu no uži va nje druš tve nog ži vo ta oso ba za-
ra že nih ili po go đe nih HIV-om;

(e) “dis kri mi na ci ja” ozna ča va sva ku ra zli ku, is klju če nje ili da va nje pre dnos ti ko je ima za po-
slje di cu uki da nje ili na ru ša va nje je dna kos ti za mo gu ćnos ti ili tre tman pri za po sle nju ili
za ni ma nju, ka ko je na ve de no u Kon ven ci ji o dis kri mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje) iz
1958. go di ne, i Pre po ru ci iz 1958. go di ne;

(f) pod “ugro že nim oso ba ma” se po dra zu mi je va ju oso be či ji su ži vo ti iz mje nje ni HIV-om ili
AIDS-om zbog ši reg utje ca ja pan de mi je;

(g) “ra zu mno rje še nje” ozna ča va sva ku iz mje nu ili pri la go đa va nje po slu ili ra dnom mjes tu
ko je je ra zu mno pra kti čno i omo gu ća va oso bi ko ja ži vi sa HIV-om ili AIDS-om pris tup,
su dje lo va nje ili na pre do va nje u po slu;

(h) “ra nji vost” ozna ča va ne je dna ke mo gu ćnos ti, so ci jal nu is klju če nost, ne za po sle nost ili ne-
si gur no za po sle nje, ko je proi zla zi iz druš tve nih, kul tur nih, po li ti čkih i go spo dar stve nih
čim be ni ka ko ji či ne oso bu osje tlji vi jom na in fe kci ju HIV-om i na pre do va nje AIDS-a;
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(i) “ra dno mjes to” ozna ča va bi lo ko je mjes to na ko jem ra dni ci obav lja ju svo je dje la tnos ti, i

(j) “ra dnik” ozna ča va sve oso be ko je ra de pre ma bi lo ka kvoj for mi ili do go vo ru.

II. DJELOKRUG

2. Ova Pre po ru ka obu hva ta:

(a) sve ra dni ke ko ji ra de u svim for ma ma ili do go vo ri ma, i na svim ra dnim mjes ti ma, uklju-
ču ju ći:

(i) oso be sa bi lo ka kvim za po sle njem ili za ni ma njem;

(ii) one ko ji su na obu ci, uklju ču ju ći i pri pra vni ke i po če tni ke;

(iii) vo lon te re;

(iv) one ko ji tra že po sao i apli ci ra ju za po sao; i

(v) otpu šte ne i su spen di ra ne ra dni ke;

(b) sve se kto re go spo dar stve ne dje la tnos ti, uklju ču ju ći i pri va tne i ja vne se kto re i for mal no i
ne for mal no go spo dar stvo, i

(c) oru ža ne sna ge i uni for mi ra ne slu žbe.

III. OPĆA NAČELA

3. Opća na če la ko ja se tre ba ju pri mje nji va ti na sve akti vnos ti ko je su uklju če ne u na ci -
onal ni od go vor na HIV i AIDS u svi je tu ra da su sli je de ća:

(a) od go vor na HIV i AIDS se tre ba pre po zna ti kao do pri nos os tva ri va nju ljud skih pra va i te-
me ljnih slo bo da i je dna ko pra vnost spo lo va za sve, uklju ču ju ći i ra dni ke, nji ho ve obi te lji
i one ko ji ovi se o nji ma;

(b) HIV i AIDS se tre ba pre po zna ti i tre ti ra ti kao pi ta nje ra dnog mjes ta, ko je bi tre ba lo bi ti uvr-
šte no me đu bi tne ele men te na ci onal nog, re gi onal nog i me đu na ro dnog od go vo ra na pan-
de mi ju uz pu no su dje lo va nje or ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka;

(c) ne smi je bi ti dis kri mi na ci je i sti gma ti za ci je ra dni ka, oso bi to onih ko ji tra že po sao i apli-
ci ra ju za po sao, na te me lju stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa ili či nje ni ce da pri pa da -
ju re gi oni ma svi je ta ili po pu la ci ji ko ja se sma tra ri zi čni jom ili osje tlji vi jom na HIV
in fe kci ju;

(d) spri je ča va nje svih na či na pri je no sa HIV-a bi tre bao bi ti te me ljni pri ori tet;

(e) ra dni ci, nji ho ve obi te lji i oni ko ji ovi se o nji ma tre ba ju ima ti pris tup i ko rist od pre ven ci -
je, li je če nja, skrbi i po mo ći u sve zi s HIV-om i AIDS-om, a ra dno mjes to bi tre ba lo igra -
ti ulo gu u ola kša va nju pris tu pa tim uslu ga ma;

(f) su dje lo va nje i uklju či va nje ra dni ka u osmiš lja va nje, pro ve dbu i vre dno va nje na ci onal nih
pro gra ma i pro gra ma o ra dnim mjes ti ma bi tre ba lo bi ti pre po zna to i po ja ča no;

(g) ra dni ci bi tre ba li ima ti ko ris ti od pro gra ma ka ko bi se na ra dnom mjes tu spri je či li odre đe -
ni ri zi ci od pri je no sa HIV-a i sro dnih za ra znih bo les ti, po put tu ber ku lo ze;

(h) ra dni ci, nji ho ve obi te lji i oni ko ji ovi se o nji ma bi tre ba li uži va ti za šti tu svo je pri va tnos ti,
uklju ču ju ći po vjer lji vost u svezi s HIV-om i AIDS-om, oso bi to u sve zi s nji ho vim HIV sta-
tu som

(i) ni je dan ra dnik ne bi tre bao bi ti du žan pod vrgnu ti se HIV tes tu ili ot kri va nju svog HIV sta-
tu sa;
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(j) mje re za rje ša va nje HIV-a i AIDS-a u svi je tu ra da bi tre ba le bi ti dio na ci onal nih ra zvoj -
nih po li ti ka i pro gra ma, uklju ču ju ći i one ve za ne uz rad, obra zo va nje, so ci jal nu za šti tu i
zdrav stvo; i

(k) za šti ta ra dni ka na po slo vi ma na ko ji ma su po se bno izlo že ni ri zi ku od pri je no sa HIV-a.

IV. NACIONALNE POLITIKE I PROGRAMI

4. Čla ni ce bi tre ba le:

(a) usvo ji ti na ci onal ne po li ti ke i pro gra me o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da i o si gur nos ti i
zdrav lju na ra du, gdje već ne pos to je, i

(b) in te gri ra ti svo je po li ti ke i pro gra me o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da u ra zvoj ne pla no ve i
stra te gi je sma nje nja si ro maš tva, uklju ču ju ći i dos to jan stven rad, održi va po du ze ća i stra-
te gi je stva ra nja pri ho da, pre ma po tre bi.

5. U ra zvo ju na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma, na dle žna ti je la tre ba ju uze ti u ob zir MOR
Ko deks pra kse o HIV/AIDS-u iz 2001. go di ne, i sve na kna dne re vi zi je, dru ge re le van tne in-
stru men te Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, i dru ge me đu na ro dne smjer ni ce usvo je ne na ovu
te mu.

6. Na dle žna ti je la tre ba ju ra zvi ja ti Na ci onal ne po li ti ke i pro gra me u do go vo ru s naj re -
pre zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka, kao i or ga ni za ci ja ko je zas tu pa ju oso -
be ko je ži ve sa HIV-om, uzi ma ju ći u ob zir miš lje nja re le van tnih se kto ra, oso bi to zdrav stve nog
se kto ra.

7. U ra zvo ju na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma, na dle žna ti je la tre ba ju uze ti u ob zir ulo gu
ra dnog mjes ta u pre ven ci ji, li je če nju, skrbi i po mo ći, uklju ču ju ći i pro mi džbu do bro vo ljnog
sa vje to va nja i tes ti ra nja, u su ra dnji s lo kal nim za je dni ca ma.

8. Čla ni ce bi tre ba le is ko ris ti ti sva ku pri li ku za ši re nje in for ma ci ja o svo jim po li ti ka ma i
pro gra mi ma o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da kroz or ga ni za ci je po slo da va ca i ra dni ka, os ta le
re le van tne su bje kte za HIV i AIDS, i ja vne ka na le in for mi ra nja.

Dis kri mi na ci ja i pro mi ca nje je dna kih mo gu ćnos ti i li je če nja
9. Vla de, u kon zul ta ci ja ma s naj re pre zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni -

ka tre ba ju ra zmo tri ti pru ža nje za šti te ko ja je je dna ka onoj ko ja pos to ji pre ma Kon ven ci ji o dis-
kri mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje) iz 1958. go di ne, ka ko bi se spri je či la dis kri mi na ci ja
te me lje na na stvar nom ili per ci pi ra nom sta tu su HIV-a.

10. Stvar ni ili per ci pi ra ni sta tus HIV-a ne bi tre bao bi ti te melj dis kri mi na ci je ko ja spri je -
ča va za poš lja va nje ili nas ta vak ra dnog odno sa, ili tež nje je dna kih mo gu ćnos ti su kla dno odre -
dba ma Kon ven ci je o dis kri mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje) iz 1958. go di ne.

11. Stvar ni ili per ci pi ra ni HIV sta tus ne bi tre bao bi ti ra zlog za pre kid ra dnog odno sa. Pri-
vre me na od su tnost s po sla zbog bo les ti ili nu žne skrbi ko ja se odno si na HIV ili AIDS bi tre-
ba la bi ti tre ti ra na na is ti na čin kao izos tan ci iz dru gih zdrav stve nih ra zlo ga, uzi ma ju ći u ob zir
Kon ven ci ju o pres tan ku ra dnog odno sa iz 1982. go di ne.

12. Ka da su pos to je će mje re pro tiv dis kri mi na ci je na ra dnom mjes tu ne ade kva tne za učin-
ko vi tu za šti tu pro tiv dis kri mi na ci je u odno su na HIV i AIDS, čla ni ce tre ba ju pri la go di ti ove
mje re ili do ni je ti no ve, te osi gu ra ti nji ho vu učin ko vi tu i tran spa ren tnu pro ve dbu.

13. Oso ba ma sa bo leš ću ko ja je po ve za na s HIV-om ne bi tre ba la bi ti us kra će na mo gu -
ćnost da nas ta ve obav lja ti svoj po sao, uz pri hva tljiv smje štaj ako je po tre bno, dok su zdrav-
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stve no spo so bni za to. Tre ba po ti ca ti mje re za po no vni an ga žman ta kvih oso ba na po slu ko ji
je pri la go đen nji ho vim mo gu ćnos ti ma, pro na la že nje dru gog po sla kroz obu ku ili ola kša va nje
nji ho vog po vrat ka na po sao, uzi ma ju ći u ob zir re le van tne in stru men te Me đu na ro dne or ga ni -
za ci je ra da i UN-a.

14. Mje re se tre ba ju po du ze ti na ili pu tem ra dnog mjes ta ka ko bi se sma njio pri je nos HIV-
a i ubla žio nje gov utje caj ta ko što će se:

(a) osi gu ra ti po šti va nje ljud skih pra va i te me ljnih slo bo da;

(b) osi gu ra ti je dna ko pra vnost spo lo va i osna ži va nje že na;

(c) osi gu ra ti ra dnje za spri je ča va nje i za bra nu na si lja i uzne mi ra va nja na ra dnom mjes tu;

(d) pro mi ca nje akti vnog učeš ća že na i mu ška ra ca u od go vo ru na HIV i AIDS;

(e) pro mi ca ti uklju či va nje i osna ži va nje svih ra dni ka bez ob zi ra na nji ho vu se ksu al nu ori jen -
ta ci ju i pri pa dnost ra nji voj sku pi ni;

(f) pro mi ca ti za šti tu se ksu al nog i re pro du kti vnog zdrav lja i re pro du kti vnih pra va že na i mu-
ška ra ca, te

(g) osi gu ra ti učin ko vi tu po vjer lji vost li čnih po da ta ka, uklju ču ju ći i me di cin ske po dat ke.

Pre ven ci ja
15. Stra te gi je pre ven ci je bi se tre ba le pri la go di ti na ci onal nim uvje ti ma i vrsti ra dnog mje-

s ta uzi ma ju ći u ob zir spol ne, kul tur ne, druš tve ne i go spo dar stve ne in te re se.

16. Pre ven ti vni pro gra mi tre ba ju osi gu ra ti:

(a) da to čne, ažu ri ra ne, re le van tne i pra vo vre me ne in for ma ci je bu du dos tu pne i pris tu pa čne
svi ma u kul tu ral no osje tlji vom for ma tu i je zi ku kroz ra zli či te ra spo lo ži ve ka na le ko mu ni -
ka ci ja;

(b) sve obu hva tne pro gra me edu ka ci je za po moć že na ma i mu škar ci ma da shva te i sma nje ri -
zik od svih na či na pri je no sa HIV-a, uklju ču ju ći i pri je nos sa maj ke na di je te, i shva te va -
žnost pro mje ne ri zi čnih po na ša nja ve za nih uz in fe kci ju;

(c) učin ko vi tu za šti tu na ra du i zdrav stve ne mje re;

(d) mje re za po ti caj ra dni ka da sa zna ju svoj HIV sta tus kroz do bro vo ljno sa vje to va nje i tes -
ti ra nje;

(e) pris tup svim sred stvi ma pre ven ci je, uklju ču ju ći ali ne ogra ni ča va ju ći se na ja mče nje do-
s tu pnos ti po tre bnih za li ha, oso bi to mu ških i žen skih kon do ma i, po po tre bi, in for ma ci ja o
nji ho voj is pra vnoj upo tre bi, te dos tu pnost pro fi la kse na kon izla ga nja;

(f) učin ko vi te mje re za sma nje nje vi so ko ri zi čnih po na ša nja, uklju ču ju ći i one za ve ći nu ri zi -
čnih sku pi na, s ci ljem sma nje nja in ci den ce HIV-a, i

(g) stra te gi je sma nje nja šte te ko je se te me lje na smjer ni ca ma ko je je obja vi la Svjet ska zdrav-
stve na or ga ni za ci je (SZO), Za je dni čki pro gram Uje di nje nih na ro da za HIV/AIDS (UNA -
IDS) i Ured Uje di nje nih na ro da za dro ge i kri mi nal (UNODC) i dru ge re le van tne
smjer ni ce.

Li je če nje i skrb
17.Čla ni ce tre ba ju osi gu ra ti da se nji ho ve na ci onal ne po li ti ke i pro gra mi o zdrav stve nim

in ter ven ci ja ma na ra dno me mjes tu ut vrđu ju u do go vo ru sa po slo dav ci ma i ra dni ci ma i nji ho -
vim pred sta vni ci ma, te da su po ve za ne sa ja vnim zdrav stve nim slu žba ma. One tre ba ju po nu -
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di ti naj ši ri spe ktar pri kla dnih i učin ko vi tih in ter ven ci ja za spre ča va nje HIV-a i AIDS-a i uprav-
lja ti nji ho vim utje ca jem.

18. Čla ni ce bi tre ba le osi gu ra ti da ra dni ci ko ji ži ve sa HIV-om i oni ko ji ovi se o nji ma
ima ju ko ris ti od pu nog pris tu pa zdrav stve noj za šti ti, bi lo da je to pre dvi đe no u okvi ru ja vnog
zdrav stva, sus ta va so ci jal nog osi gu ra nja ili pri va tnog osi gu ra nja ili dru gih pro gra ma. Čla ni -
ce bi ta ko đer tre ba le osi gu ra ti obra zo va nje i po di za nje svi jes ti ra dni ka ka ko bi im se ola kšao
pris tup zdrav stve noj za šti ti.

19. Sve oso be obu hva će ne ovom Pre po ru kom, uklju ču ju ći i ra dni ke ko ji ži ve sa HIV-om
i nji ho ve obi te lji i one ko ji ovi se o nji ma, bi tre ba le ima ti pra vo na zdrav stve ne uslu ge. Ove
uslu ge bi tre ba le uklju či va ti pris tup bes pla tnom ili pris tu pa čnom:

(a) do bro vo ljnom sa vje to va nju i tes ti ra nju;

(b) an ti re tro vi ru snoj te ra pi ji, obra zo va nju, in for mi ra nju i po tpo ri;

(c) pra vil noj pre hra ni u skla du sa li je če njem;

(d) li je če nju opor tu nis ti čkih in fe kci ja i spol no pre no si vih in fe kci ja, te bi lo ko je dru ge bo les -
ti po ve za ne sa HIV-om, oso bi to tu ber ku lo ze, i

(e) pro gra mi ma po tpo re i pre ven ci je za oso be ko je ži ve s HIV-om, uklju ču ju ći i psi ho so ci -
jal nu po tpo ru.

20. Ne bi smje lo bi ti dis kri mi na ci je ra dni ka ili uz drža va nih čla no va nji ho vih obi te lji na te-
me lju stvar nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa u pris tu pu sus ta vi ma so ci jal nog osi gu ra nja i pro-
gra mi ma osi gu ra nja na ra du, ili u odno su na be ne fi ci je ko je proi zla ze iz ta kvih pro gra ma,
uklju ču ju ći i one za zdrav stve nu za šti tu i in va li dnost, te smrt i obi telj ske mi ro vi ne.

Po tpora
21. Pro gra mi skrbi i po tpo re tre ba ju uklju či va ti mje re pri hva tlji vog smje šta ja na ra dnom

mjes tu za oso be ko je ži ve s HIV-om ili bo leš ću ko ja je po ve za na sa HIV-om, su kla dno na ci -
onal nim uvje ti ma. Rad bi tre bao bi ti or ga ni zi ran na ta kav na čin da se pri la go di epi zo dnoj pri-
ro di HIV-a i AIDS-a, kao i mo gu ćim nu spo ja va ma li je če nja.

22. Čla ni ce bi tre ba le pro mi ca ti za drža va nje na po slu i za poš lja va nje oso ba ko je ži ve sa
HIV-om. Čla ni ce tre ba ju ra zmo tri ti ši re nje po tpo re to kom za po sle nos ti i ne za po sle nos ti, uklju-
ču ju ći, gdje je to po tre bno, i mo gu ćnos ti stva ra nja pri ho da za oso be ko je ži ve sa HIV-om ili
oso be ko je su obo lje le od HIV-a ili AIDS-a.

23. U slu ča je vi ma izra vne ve ze izme đu pro fe si je i ri zi ka in fe kci je, AIDS i in fe kci ja HIV-
om tre ba ju se pri zna ti kao pro fe si onal ne bo les ti, su kla dno na ci onal nim pro ce du ra ma i de fi -
ni ci ja ma, te po zi va njem na Pre po ru ku o lis ti pro fe si onal nih obo lje nja iz 2002. go di ne, kao i
dru gim re le van tnim in stru men ti ma Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da.

Tes ti ra nje, pri va tnost i po vjer lji vost
24. Tes ti ra nje mo ra bi ti is tin ski do bro vo ljno i bez ika kve pri si le, a pro gra mi tes ti ra nja mo-

ra ju po šti va ti me đu na ro dne smjer ni ce o po vjer lji vos ti, sa vje to va nju i pris tan ku.

25. Tes ti ra nje na HIV ili dru gi obli ci ispi ti va nja na HIV se ne bi tre ba li za hti je va ti od ra -
dni ka, uklju ču ju ći i ra dni ke mi gran te, one ko ji tra že po sao i one ko ji apli ci ra ju za po sao.

26. Re zul ta ti tes ti ra nja na HIV tre ba ju bi ti po vjer lji vi i ne smi ju ugro zi ti pris tup ra dnim
mjes ti ma, stal nom za po sle nju, si gur nos ti za po sle nja ili pri li ka ma za na pre do va nje.

6



27. Od ra dni ka se, uklju ču ju ći i ra dni ke mi gran te, one ko ji tra že po sao i one ko ji apli ci ra -
ju za po sao, ne tre ba za hti je va ti da ot kri ju in for ma ci je ve za ne uz HIV o se bi ili dru gi ma u ze -
mlja ma po dri je tla, tran zi ta ili odre di šta. Pris tup ta kvim in for ma ci ja ma tre ba se ure di ti pre ma
pra vi li ma o po vjer lji vos ti su kla dno MOR Ko de ksu pra kse o za šti ti li čnih po da ta ka ra dni ka iz
1997. go di ne, i os ta lim re le van tnim me đu na ro dnim stan dar di ma za za šti tu po da ta ka.

28. Ra dni ci mi gran ti, ili oni ko ji že le da se se le ra di za po sle nja, ne bi tre ba li bi ti is klju če -
ni iz pro ce sa mi gra ci je u ze mlja ma po dri je tla, tran zi ta ili odre di šta na te me lju nji ho vog stvar-
nog ili per ci pi ra nog HIV sta tu sa.

29. Čla ni ce bi tre ba le ima ti pri pre mlje ne pos tup ke rje ša va nja spo ro va ko ji su la ko pris tu -
pa čni i ko ji osi gu ra va ju na kna du za ra dni ke u slu ča ju go re na ve de nih po vre da nji ho vih pra va.

Si gur nost i zdrav lje na ra du
30. Ra dno okru že nje mo ra bi ti si gur no i zdra vo, ka ko bi se spri je čio pri je nos HIV-a na ra -

dnom mjes tu, uzi ma ju ći u ob zir Kon ven ci ju o si gur nos ti i zdrav lju na ra du iz 1981. go di ne, i
Pre po ru ku iz 1981. go di ne, Kon ven ci ju o pro mo ti vnom okvi ru za si gur nost i za šti tu zdrav lja
na ra du iz 2006. go di ne, i Pre po ru ku iz 2006. go di ne, te dru ge re le van tne me đu na ro dne in stru-
men te kao što su za je dni čke smjer ni ce Me đu na ro dnog ure da ra da i SZO-a.

31. Mje re si gur nos ti i zdrav lja za spri je ča va nje izla ga nja ra dni ka HIV-u na ra dnom mjes -
tu tre ba ju sa drža va ti uni ver zal ne mje re opre za, mje re za spre ča va nje ne sre ća i opa snos ti, kao
što su or ga ni za cij ske mje re, te hni čke kon tro le i kon tro le ra dne pra kse, oso bne za šti tne opre -
me, pre ma po tre bi, eko lo ške mje re nad zo ra i pro fi la kse na kon izla ga nja i dru ge si gur no sne
mje re ka ko bi se sma njio ri zik od do bi ja nja HIV-a i tu ber ku lo ze, po se bi ce kod za ni ma nja ko -
ja su naj vi še izlo že na ri zi ku, uklju ču ju ći i ona u se kto ru zdrav stve ne za šti te.

32. Ka da pos to ji mo gu ćnost izla ga nja HIV-u na ra du, ra dni ci bi se tre ba li obra zo va ti i obu-
či ti o na či ni ma pri je no sa i mje ra ma za spri je ča va nje izlo že nos ti i in fe kci ji. Čla ni ce bi tre ba le
po du zi ma ti mje re ka ko bi se osi gu ra lo da pre ven ci ja, si gur nost i za šti ta zdrav lja bu du pre d-
vi đe ni su kla dno re le van tnim stan dar di ma.

33. Mje re za po di za nje svi jes ti tre ba ju na gla si ti da se HIV ne pre no si slu čaj nim fi zi čkim
kon ta ktom i da se na zo čnost oso be ko ja ži vi sa HIV-om ne mo že sma tra ti opa snoš ću na ra d-
nom mjes tu.

34. Slu žbe me di ci ne ra da i me ha ni zmi ra dnog mjes ta ko ji se odno se na si gur nost i zdrav-
lje na ra du tre ba ju se ba vi ti HIV-om i AIDS-om, uzi ma ju ći u ob zir Kon ven ci ju o slu žba ma me-
di ci ne ra da iz 1985. go di ne, i Pre po ru ku iz 1985. go di ne, Za je dni čke smjer ni ce MOR-a/SZO-a
o slu žba ma me di ci ne ra da i HIV/AIDS-u iz 2005. go di ne, i sve na kna dne re vi zi je i dru ge re-
le van tne me đu na ro dne in stru men te.

Dje ca i mla di
35. Čla ni ce bi tre ba le po du ze ti mje re za bor bu pro tiv dje čjeg ra da i trgo vi ne dje com ko ji

mo gu pro iza ći iz bo les ti ili smrti čla no va obi te lji ili skrbni ka zbog AIDS-a i sma nji ti osje tlji -
vost dje ce na HIV, uzi ma ju ći u ob zir De kla ra ci ju MOR-a o te me ljnim na če li ma i pra vi ma na
ra du iz 1998. go di ne, Kon ven ci ju o mi ni mal noj sta ro snoj do bi iz 1973. go di ne, i Pre po ru ku
iz 1973. go di ne, Kon ven ci ju o naj te žim obli ci ma dje čjeg ra da iz 1999. go di ne, i Pre po ru ku iz
1999. go di ne. Po se bne mje re tre ba po du ze ti ka ko bi se ta dje ca za šti ti la od se ksu al nog zlos -
tav lja nja i se ksu al nog is ko ri šta va nja.
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36. Čla ni ce bi tre ba le po du ze ti mje re ka ko bi za šti ti le mla de ra dni ke od HIV in fe kci je i
uklju či le u na ci onal ne po li ti ke i pro gra me po se bne po tre be dje ce i mla dih oso ba u od go vo ru
na HIV i AIDS. Čla ni ce bi tre ba le obu hva ta ti obje kti vno obra zo va nje o se ksu al nom i re pro -
du kti vnom zdrav lju, oso bi to ši re nje in for ma ci ja o HIV-u i AIDS-u kroz stru čno ospo so blja -
va nje i u pro gra mi ma i slu žba ma za za poš lja va nje mla dih.

V. PROVEDBA

37. Na ci onal ne po li ti ke i pro gra mi o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da tre ba ju:

(a) se pro vo di ti, u su ra dnji s naj re pre zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka i
dru gih za in te re si ra nih stra na, uklju ču ju ći i re le van tne ja vne i pri va tne stru ktu re me di ci ne
ra da, je dnim ili kom bi na ci jom sli je de ćih sred sta va:

(i) na ci onal nim za ko ni ma i pro pi si ma;

(ii) ko le kti vnim ugo vo ri ma;

(iii) na ci onal nim po li ti ka ma i po li ti ka ma ra dnog mjes ta kao i akcij skim pro gra mi ma, te

(iv) se ktor skim stra te gi ja ma, s po se bnim os vrtom na se kto re u ko ji ma se oso be obu hva -
će ne ovom Pre po ru kom naj vi še izlo že ne ri zi ku;

(b) uklju či ti pra vo su dne or ga ne na dle žne za pi ta nja ra da, i or ga ne upra ve za rad u pla ni ra nju
i pro ve dbi po li ti ka i pro gra ma, i osi gu ra ti im obu ku;

(c) u na ci onal nim za ko ni ma i pro pi si ma pre dvi dje ti mje re za rje ša va nje po vre da pri va tnos ti i
po vjer lji vos ti i dru ge za šti te ko je joj se pru ža ju u okvi ru ove Pre po ru ke;

(d) osi gu ra ti su ra dnju i ko or di na ci ju izme đu ja vnih or ga na i ja vnih i pri va tnih slu žbi, uklju-
ču ju ći pro gra me osi gu ra nja i be ne fi ci ja ili dru ge vrste pro gra ma;

(e) pro mi ca ti i po du pi ra ti sva po du ze ća za pro ve dbu na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma, uklju-
ču ju ći i ona u nji ho vim na ba vnim lan ci ma i dis tri bu ti vnim mre ža ma uz su dje lo va nje or-
ga ni za ci ja po slo da va ca i ra dni ka, te osi gu ra ti da se to ga pri drža va ju po du ze ća ko ja po slu ju
u izvo zu;

(f) pro mi ca ti so ci jal ni di ja log, uklju ču ju ći i kon zul ta ci je i pre go vo re, su kla dno Kon ven ci ji o
tri par ti ti nim kon zul ta ci ja ma (Me đu na ro dni stan dar di ra da) iz 1976. go di ne, i dru gim obli-
ci ma su ra dnje me đu drža vnim ti je li ma, ja vnim i pri va tnim po slo dav ci ma i ra dni ci ma i nji-
ho vim pred sta vni ci ma, uzi ma ju ći u ob zir miš lje nja oso blja me di ci ne ra da, struč nja ka za
HIV i AIDS, i dru gih uklju ču ju ći i or ga ni za ci je ko je zas tu pa ju oso be ko je ži ve sa HIV-om,
me đu na ro dne or ga ni za ci je, re le van tne or ga ni za ci je gra đan skog druš tva i drža vni koordi-
nacioni me ha ni zam;

(g) for mu li ra ti, pro vo di ti, re do vno re vi di ra ti i ažu ri ra ti, uzi ma ju ći u ob zir naj no vi ja nau čna i
druš tve na de ša va nja i po tre bu za in te gri ra njem spol nih i kul tur nih pi ta nja;

(h) se us kla di ti sa, izme đu os ta log, ra dom, so ci jal nim osi gu ra njem i zdrav stve nim po li ti ka ma
i pro gra mi ma, te

(i) osi gu ra ti da čla ni ce osi gu ra nju pri kla dna sred stva za nji ho vu pro ve dbu, vo de ći ra ču na o
na ci onal nim uvje ti ma, kao i ka pa ci te ti ma po slo da va ca i ra dni ka.

So ci jal ni di ja log
38. Pro ve dba po li ti ka i pro gra ma o HIV-u i AIDS-u tre ba se te me lji ti na su ra dnji i po vje -

re nju izme đu po slo da va ca i ra dni ka i nji ho vih pred sta vni ka i vla da, uz akti vno učeš će oso ba
ko je ži ve sa HIV-om na ra dnom mjes tu.
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39. Or ga ni za ci je po slo da va ca i ra dni ka tre ba ju pro mi ca ti svi jest o HIV-u i AIDS-u, uklju-
ču ju ći pre ven ci ju i ne dis kri mi na ci ju, kroz obra zo va nje i in for mi ra nje svo jih čla no va. Or ga -
ni za ci je bi tre ba le bi ti osje tlji ve na spol na i kul tur na pi ta nja.

Obra zo va nje, obu ka, in for mi ra nje i sa vje to va nje
40. Obu ka, si gur no sne upu te i sve po tre bne smjer ni ce na ra dnom mjes tu ko je su ve za ne uz

HIV i AIDS tre ba ju se osi gu ra ti na ja san na čin i u pris tu pa čnom obli ku za sve ra dni ke a oso-
bi to za ra dni ke mi gran te, tek an ga ži ra ne ili ne is ku sne ra dni ke, mla de ra dni ke i oso be na obu -
ci, uklju ču ju ći pri pra vni ke i vje žbe ni ke. Obu ka, upu te i smjer ni ce tre ba ju po šti va ti spol na i
kul tur na pi ta nja i bi ti pri la go đe ni ka ra kte ris ti ka ma ra dne sna ge, uzi ma ju ći u ob zir čim be ni ke
ri zi ka za ra dnu sna gu.

41. Naj no vi je nau čne i druš tve no-go spo dar stve ne in for ma ci je i obra zo va nje i obu ka o HIV-
u i AIDS-u tre ba ju bi ti dos tu pni po slo dav ci ma, me na dže ri ma i pred sta vni ci ma ra dni ka, ka ko
bi im se po mo glo u po du zi ma nju pri kla dnih mje ra na ra dnom mjes tu.

42. Ra dni ci, uklju ču ju ći i vje žbe ni ke, po če tni ke i vo lon te re, bi tre ba li do bi ja ti in for ma ci -
je o po di za nju svi jes ti i pri kla dne obu ke o pro ce du ra ma kon tro le HIV in fe kci je u kon tek stu
ne sre ća na ra dnom mjes tu i prve po mo ći. Ra dni ci či ja ih za ni ma nja stav lja ju na ri zik od izla -
ga nja ljud skoj krvi, produktima od krvi i dru gim tje le snim te ku ći na ma tre ba ju do bi ti do da tnu
obu ku u pre ven ci ji izla ga nja, pos tup ci ma pri ja ve izla ga nja i pro fi la kse na kon izla ga nja.

43. Ra dni ci i nji ho vi pred sta vni ci tre ba ju ima ti pra vo da bu du in for mi ra ni i kon zul ti ra ni o
po du ze tim mje ra ma za pro ve dbu po li ti ke i pro gra ma o ra dnom mjes tu, a ko je su ve za ne za
HIV i AIDS. Pred sta vni ci ra dni ka i po slo da va ca tre ba ju su dje lo va ti u in spe kci ja ma ra dnih
mjes ta su kla dno na ci onal noj pra ksi.

Ja vne slu žbe
44. Ulo ga slu žbi upra ve za rad, uklju ču ju ći i in spe kto ra te za rad, i slu žbi pra vo su dnih or-

ga na na dle žnih za pi ta nja ra da, u od go vo ru na HIV i AIDS, bi tre ba la bi ti prei spi ta na i, po po-
tre bi, oja ča na.

45. Sus ta vi ja vnog zdrav stva tre ba ju se oja ča ti i sli je di ti Za je dni čke smjer ni ce MOR-
a/SZO-a o zdrav stve nim slu žba ma i HIV-u/AIDS-u iz 2005. go di ne, i sve na kna dne iz mje ne,
ka ko bi se osi gu rao ve ći pris tup pre ven ci ji, li je če nju, skrbi i po mo ći, te sma njio do da tni pri-
ti sak uzro ko van HIV-om i AIDS-om na ja vne slu žbe, oso bi to na zdrav stve ne ra dni ke.

Me đu na ro dna su ra dnja
46. Čla ni ce tre ba ju sa ra đi va ti kroz bi la te ral ne ili mul ti la te ral ne spo ra zu me, su dje lo va njem

u mul ti la te ral nom sus ta vu ili kroz dru ge učin ko vi te me to de, ka ko bi se re ali zi ra la ova Pre po -
ru ka.

47. Mje re ko ji ma se osi gu ra va pris tup pre ven ci ji HIV-a, li je če nju, skrbi i slu žba ma po tpo -
re za ra dni ke mi gran te bi se tre ba le po du ze ti u ze mlja ma po dri je tla, tran zi ta i odre di šta, a spo-
ra zu mi bi tre ba li bi ti sklo plje ni izme đu odno snih ze ma lja, kad god bu de po tre bno.

48. Me đu na ro dna su ra dnja tre ba bi ti po ti ca na izme đu i me đu čla ni ca ma, na ci onal nim stru -
ktu ra ma o HIV-u i AIDS-u i pri kla dnim me đu na ro dnim or ga ni za ci ja ma, i tre ba obu hva ti ti i su-
s ta vnu raz mje nu in for ma ci ja o svim mje ra ma ko je su po du zi ma ju da se od go vo ri na pan de mi ju
HIV-a.
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49. Čla ni ce i mul ti la te ral ne or ga ni za ci je tre ba ju obra ti ti po se bnu paž nju na ko or di na ci ju i
po tre bne re sur se ka ko bi za do vo lji le po tre be svih ze ma lja, oso bi to ze ma lja sa vi so kom pre-
va len ci jom, u ra zvo ju me đu na ro dnih stra te gi ja i pro gra ma za pre ven ci ju, li je če nje, skrb i po -
moć ko ji se odno se na HIV.

50. Čla ni ce i me đu na ro dne or ga ni za ci je tre ba ju nas to ja ti da sma nje ci je nu ma te ri ja la bi lo
ko je vrste, za pre ven ci ju, li je če nje i skrb in fe kci ja uzro ko va nih HIV-om i dru gih opor tu nis ti -
čkih in fe kci ja i tu mo ra ko ji su po ve za ni sa HIV-om.

VI. NASTAVAK I PRAĆENJE AKTIVNOSTI

51. Čla ni ce tre ba ju uspos ta vi ti od go va ra ju ći me ha ni zam ili ko ris ti ti pos to je ći za pra će nje
ra zvo ja do ga đa ja u odno su na nji ho ve na ci onal ne po li ti ke o HIV-u i AIDS-u i svi je tu ra da, kao
i za for mu li ra nje sa vje ta za nje go vo usva ja nje i pro ve dbu.

52. Naj re pre zen ta ti vni je or ga ni za ci je po slo da va ca i ra dni ka tre ba ju bi ti zas tu plje ne, na je -
dna ko pra vnoj osno vi, u me ha ni zmu za pra će nje ra zvo ja do ga đa ja u odno su na na ci onal nu po-
li ti ku. Osim to ga, ove or ga ni za ci je bi tre ba le bi ti kon zul ti ra ne u okvi ru me ha ni zma što češ će,
uzi ma ju ći u ob zir sta ja li šta or ga ni za ci ja oso ba ko je ži ve sa HIV-om, stru čna iz vješ ća ili te h-
ni čke stu di je.

53. Čla ni ce tre ba ju, u naj ve ćoj mo gu ćoj mje ri, pri ku pi ti de ta ljne in for ma ci je i sta tis ti čke
po dat ke i po du ze ti is tra ži va nja o ra zvo ju do ga đa ja na na ci onal nim i se ktor skim ra zi na ma u od-
no su na HIV i AIDS u svi je tu ra da, uzi ma ju ći u ob zir ra spo dje lu že na i mu ška ra ca i dru ge re-
le van tne čim be ni ke.

54. Osim dos tav lja nja iz vješ ća pre ma čla nu 19. Us ta va Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, re-
do vno prei spi ti va nje po du ze tih akti vnos ti na te me lju ove Pre po ru ke bi mo glo bi ti uvršte no u
na ci onal na iz vješ ća za UNA IDS i iz vješ ća su kla dno re le van tnim me đu na ro dnim in stru men -
ti ma.
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RE ZO LU CI JE USVO JE NE

NA ME ĐU NA RO DNOJ KON FE REN CI JI 

NA NJE NOM 99. ZA SJE DA NJU

(Ge ne va, li panj 2010)

...

IIц

Re zo lu ci ja o pro mi džbi i pro ve dbi

Pre po ru ka u svezi s HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da, 20101

Gla vna kon fe ren ci ja Me đu na ro dne or ga ni za ci je ra da, sas ta nak na nje nom 99. za sje da nju,
2010,

Na kon što je usvo ji la Pre po ru ku u svezi s HIV-om i AIDS-om i svi je tom ra da, 2010,

Kon sta ti ra ju ći da će us pjeh Pre po ru ke ovi si ti o efe kti vnoj pro mi đbi i pro ve dbi nje nih zah-
tje va,

Ima ju ći na umu da je srž man da ta Or ga ni za ci je pro mi džba dos to jan stve nog ra da i održi -
vog po du ze ća,

Kon sta ti ra ju ći su dje lo va nje MOR-a kao tri par ti tne or ga ni za ci je u na po ri ma Za je dni čkog
pro gra ma Uje di nje nih na ci ja o HIV-AIDS-u (UNA IDS) na rje ša va nju HIV i AIDS-a,

1. Po zi va Upra vno ti je lo Me đu na ro dnog ure da ra da da do di je li sred sta va unu tar pos to je -
ćeg pro ra ču na i tra ži do da tna izvan pro ra čun ska sred stva za obav lja nje ra da sa tri par ti tnim
kon sti tu en ti ma na ugra dnji Pre po ru ke u svi jet ra da.

2. Po zi va Upra vno ti je lo da po du zme mje re za pro mi džbu za je dni čkih na po ra sa ra znim
me đu na ro dnim or ga ni za ci ja ma u sve zi s HIV-om i AIDS-om na ra dnom mjes tu.

3. Po zi va Upra vno ti je lo da za tra ži da se uspos ta vi Glo bal ni akcij ski plan ka ko bi se po-
s ti gla ši ro ka pro ve dba Pre po ru ke u ci lju sma nje nja utje ca ja HIV-a i AIDS-a na ra dnom mje-
s tu. Ovo bi se tre ba lo ra zvi ti sa re pre zen ta ti vnim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka,
uzi ma ju ći u ob zir miš lje nja UNA IDS-a i or ga ni za ci ja ko je zas tu pa ju oso be ko je ži ve s HIV-
om i AIDS-a, te dru gih re le van tnih stra na.

4. Po zi va Upra vno ti je lo da za hti je va od Gla vnog di re kto ra da obra ti paž nju na pra vi čnu
do dje lu sred sta va Ure da tehni čke su ra dnje. Drža ve čla ni ce i naj re pre zen ta ti vni je or ga ni za ci -
je po slo da va ca i ra dni ka mo gu za tra ži ti po moć u pro ve dbi Pre po ru ke u po dru čji ma kao što su:

(a) te hni čka po moć u izra di i pro ve dbi tri par ti tne na ci onal ne po li ti ke, pro gra ma i za ko no -
dav stva ka ko bi se za do vo lji li zah tje vi ove Pre po ru ke;

(b) pru ža nje po tpo re i iz gra dnja ka pa ci te ta za obu ča va nje, ko mu ni ci ra nje, mo ni to ri ra nje, pro-
ve dbu i zas tu pa nje, na pr.:

(i) ra zvoj tre ning pro gra ma i ma te ri ja la za iz gra dnju ka pa ci te ta, uklju ču ju ći i one sa se -
ktor skim fo ku som;

(ii) obu ka klju čnih oso ba i edu ka to ra na ra dnom mjes tu o HIV-u i AIDS-u uklju ču ju ći i
pred sta vni ke po slo da va ca i ra dni ka i ra dnu upra vu;

(iii) ra zvoj ma te ri ja la za pro mi džbu i zas tu pa nje u sve zi s Pre po ru kom
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(iv) na ci onal ni i re gi onal ni se mi na ri i ra di oni ce za pro mi džbu Pre po ru ke.

5. Po zi va drža ve čla ni ce da ko ris te pos to je će ili da uspos ta ve no ve me ha ni zme na na ci -
onal noj ra zi ni za nad zor na pret ka, i da pra te ra zvoj i di je le pri mje re do bre pra kse u sve zi s pro-
ve dbom na ci onal nih po li ti ka i pro gra ma o HIV-u i AIDS-u re le van tnih za svi jet ra da.

6. Po zi va Upra vno ti je lo da za hti je va re do vi ta iz vješ ća od drža va čla ni ca iz čla na 19. Us -
ta va MOR-a kao sus ta vni dio me ha ni zma izvje šta ja, a po se bno Opće an ke te/is tra ži va nja. Iz-
vješ ća Vla da u sve zi s HIV-om i AIDS-om bi tre ba lo da se pri pre me u do go vo ru s
naj   re pre      zen ta ti vni jim or ga ni za ci ja ma po slo da va ca i ra dni ka, uklju ču ju ći i in for ma ci je o na-
pret ku i pri mje re do bre pra kse.

7. Po zi va Upra vno ti je lo da po vre me no pro vje ra va na pre dak u pro ve dbi ove Pre po ru ke.

8. Po zi va Upra vno ti je lo za pro mi džbu pro ši re nja Član ka 1. (1) (b) Kon ven ci je o dis kri -
mi na ci ji (za po sle nje i za ni ma nje), 1958 drža va ma čla ni ca ma, na na čin da se za šti ta pre dvi -
đe na Kon ven ci jom pro ši ri na re al ni ili per ci pi ra ni HIV sta tus.

...
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