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Povzetek

Delavsko soupravljanje v Evropski uniji poteka prek različnih oblik zastopanja, ki so odsev odnosov med delavci in delodajalci ter tradicije sindikalnega
gibanja. Razlikujejo se po posameznih industrijskih panogah, vrstah dejavnosti in obstoječih kolektivnih pogodbah. Najpogostejša oblika zastopanja
na področju zdravja pri delu so predstavniki za varnost pri delu – delavci s
posebno nalogo, da zastopajo svoje sodelavce na področju varnosti in zdravja pri delu.
Poročilo Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu: Evropski vidik (Projekt EPSARE) skuša dati izhodišče za oceno razmer in dejavnikov, ki lahko povečajo delež delavcev s predstavnikom za varnost pri delu v
Evropski uniji ter dejavnosti teh predstavnikov in njihov vpliv na zdravje pri
delu. Pri pripravi poročila smo med drugim uporabljali metodi preučevanja
vse razpoložljive literature ter zbiranja podatkov in znanja iz opisnih študij
in pri najpomembnejših poznavalcih. Poleg tega smo razvili teoretični model
za opisovanje vsega, od česar je najbolj odvisen obstoj predstavnikov za varnost pri delu in njihov vpliv na zdravje pri delu.
Ta publikacija povzema glavne vsebinske sklope projekta EPSARE. V njej
smo najprej opisali sedanji položaj predstavnikov za varnost pri delu v
Evropski uniji, nato analizirali glavne razmere in dejavnike, ki vplivajo na,
delež in delovanje predstavnikov za varnost na zdravje pri delu. Na koncu
pa smo opredelili glavne potrebe in izzive, s katerimi se soočajo sindikati,
predstavniki za varnost pri delu, politiki, država in raziskovalci.
Vedno več raziskav ugotavlja, da soupravljanje prek zastopnikov vpliva na
zdravje pri delu. Pridobljene izkušnje, znanje in dokazi potrjujejo ugotovitev, da so predstavniki za varnost pri delu močna sila, ki lahko izboljša
zdravje pri delu v Evropski uniji. Čeprav ni dvoma o pomenu delovanja državnih agencij in raziskovalcev, je na tem področju za spodbujanje političnih
razprav, delovanje v skladu s politiko in raziskovanje bistveno delovanje sindikatov, delavcev in predstavnikov za varnost pri delu.
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Predstavitev

Projekt Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu: Evropski vidik (Projekt EPSARE) se je s podporo švedskega programa SALTSA in
drugih dodatnih virov financiranja začel izvajati leta 2006 na Evropskem
sindikalnem inštitutu za raziskave, izobraževanje, zdravje in varnost (ETUIREHS).
Glavni namen projekta EPSARE je oceniti učinek delovanja predstavnikov
za varnost pri delu na zdravje pri delu1. Vendar ima projekt EPSARE širši
politični program s temi glavnimi cilji: (1) povečati védenje o potrebi po več
demokracije na delovnem mestu; (2) sodelovati v politični razpravi o evropskem pravnem okviru zastopništva na trgu dela, ki je zaradi fleksibilnosti na
novo razdrobljen; (3) razviti mrežo sindikalistov in raziskovalcev varnosti
pri delu, ki bodo lahko v prihodnosti svetovali politiki in pri raziskovanju;
(4) dajati informacije in znanje sindikalistom, predstavnikom za varnost pri
delu ter stroki varnosti in zdravja pri delu in raziskovalcem; (5) razviti praktična orodja za sindikate in predstavnike za varnost pri delu.
Za te cilje so bili v okviru projekta EPSARE organizirani pripravljalni sestanki koordinatorjev projekta, sindikati so bili povabljeni k sodelovanju in
vključevanju, izdelana je bila spletna stran za prikaz najpomembnejših rezultatov in dosežkov projekta (www.etui.org > Health and Safety > Main topics > Safety reps), sestavljen je bil vprašalnik o pravnem okviru in dejstvih
glede predstavnikov za varnost pri delu v državah Evropske unije, pripravljeno je bilo zaključno poročilo, ki vsebuje tudi informacije iz več držav (Belgije,
Češke republike, Francije, Italije, Španije in Združenega kraljestva)2.
V skladu s temi cilji ta publikacija povzema zaključno poročilo. Njen namen
so trije posebni cilji: prvič, podati kratko poročilo o položaju predstavnikov
za varnost pri delu v Evropski uniji; drugič, analizirati glavne razmere in
dejavnike, ki predstavnikom za varnost pri delu omogočajo vplivati na izboljšanje zdravja pri delu, in končno, opredeliti nekatere izzive, s katerimi se
soočajo sindikati, raziskovalci ter politiki in vladne agencije.

1

Nekateri državni projekti (španski, francoski, belgijski, britanski in češki) so dobili podporo iz drugih virov. Enega od koordinatorjev (J. Benacha) je delno podprlo
špansko ministrstvo za izobraževanje in znanost (Salvador de Madariaga, PR20060203).
2 Ovira pri tem poročilu je bila slaba uporabnost študij, objavljenih v nordijskih in
vzhodnoevropskih jezikih, ki jih koordinatorji ne razumejo.
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Predstavniki za varnost pri delu v
Evropski uniji

Evropskim sindikatom je uspelo narediti začetni korak pri uveljavljanju in
širjenju pravic delavcev na ravni Evropske unije. Toda zastopanje in soupravljanje delavcev na ravni delovnega mesta še vedno pretežno ureja nacionalna zakonodaja in politična tradicija. V Evropski uniji so razmere po
državah zelo različne glede odnosov med delavci in delodajalci, sindikalne
tradicije, panog in vrst dejavnosti. Podatki iz Druge evropske socialne ankete
(2004) na primer kažejo, da imajo socialnodemokratske države (vključno z
Islandijo in Norveško) najvišji odstotek sindikalnega članstva (73,2 %), ki je
precej nad povprečjem vseh držav (22,7 %). Na drugi strani imajo najnižje
povprečje od vseh (12,9 %) vzhodnoevropske države s tradicijo z vplivnega
območja nekdanje Sovjetske zveze – z izjemo Ukrajine (42,3 %) in Slovenije
(40,8 %). Način za ocenjevanje delavskega soupravljanja je tudi delež delavcev, ki imajo svoje delavske zastopnike na delovnem mestu. Leta 2006 je bilo
v vseh 27 državah Evropske unije (EU-27) povprečje 53 %, in sicer od 81 % v
nordijskih državah do borih 25 % v baltskih državah.
Soupravljanje delavcev pri varnosti in zdravju pri delu se lahko najbolj spodbudi z izvolitvijo predstavnikov za varnost in zdravje, tj. delavcev, posebej
pooblaščenih za zastopanje delavskih interesov v zadevah s področja varnosti in zdravja pri delu. Čeprav ni na voljo popolnih oziroma popolnoma zanesljivih podatkov, ocenjujemo, da je v EU-27 več kot milijon predstavnikov
za varnost pri delu, številke pa se po posameznih državah zelo razlikujejo.
Finska in Danska imata od 35.000 do 38.000 predstavnikov za varnost v
mestih z 2,3 do 2,8 milijona delavcev, Portugalska pa jih ima samo nekaj sto
in razporejeni so v okrog 60 podjetjih. Večina teh predstavnikov je izkušenih
delavcev, ki so tudi člani sindikata, čeprav v nekaterih državah različne oblike odnosov med delavci in delodajalci omogočajo, da so za predstavnike za
varnost izvoljeni tudi delavci, ki niso vključeni v sindikat. Ti predstavniki so
lahko imenovani na štiri načine: lahko jih neposredno izberejo delavci, lahko jih imenujejo delavska predstavniška telesa (tj. svet delavcev ali podobno
telo), sindikalni zaupniki (tj. izvoljeni predstavniki sindikata), ki opravljajo
dolžnosti predstavnikov za varnost, ali sveti delavcev, ki opravljajo nalogo
predstavnika za varnost pri delu. Raziskave kažejo, da oblike neposrednega
soupravljanja, kjer so delavske predstavnike za varnost pri delu izvolili vsi
delavci, pogosto ne dajo pozitivnih izidov za zdravje pri delu (Gazzane 2006;
Walters in Nichols 2006). V takih razmerah lahko delodajalci precej prosto
izbirajo, kako se posvetovati z delavci, kako predstavnikom za varnost pri
delu vsiliti naloge, kako omejiti njihova pooblastila in kako nadzorovati so6
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upravljalske postopke. Sodobne strategije upravljanja dodatno spodbujajo
neposredno soupravljanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu
kot alternativo kolektivnim pogajanjem, ki jih vodijo sindikati (Weil 1999).
Čeprav ni bilo opravljenih veliko študij o tem, kaj je odločilno za učinkovitost
zastopniškega soupravljanja, razpoložljive izkušnje in dokazi na splošno potrjujejo, da je soupravljanje prek posrednikov (tj. kolektivno zastopanje delavskih interesov na podlagi zakonskih določb ali prostovoljnih dogovorov)
močna sila za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu.
Ne glede na to, ali predstavniki za varnost pri delu pooblastila dobijo na podlagi zakona ali kolektivne pogodbe, imajo nekaj posebnih nalog in pravic.
Čeprav je krovna direktiva (Direktiva Sveta 89/391/EGS, 1989) sprožila soupravljanje delavskih predstavnikov za varnost pri delu, ni popolnoma vzpostavila njihove posebne vloge in pravnega varstva. Pravica delavcev, da jim
zastopanje na področju varnosti in zdravja organizirajo sindikati, je v praksi
še vedno zelo ovirana v malih podjetjih, v panogah s pogostimi negotovimi
oblikami zaposlitve in v podjetjih brez organiziranega sindikata. Uveljavljanje regionalnih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu v državah, kot
sta Švedska in Norveška, in v nekaterih sektorjih ali panogah v državah, kot
je Italija, je omogočilo širitev teh pravic na delavce v malih podjetjih (Walters 1998; Frick in Walters 1998).
Zastopanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu se ne uresničuje samo prek izvoljenih predstavnikov, ampak tudi prek odborov za
varnost in zdravje pri delu, sestavljenih iz predstavnikov delavcev in delodajalcev, s pooblastili za izboljševanje varnosti in zdravja pri delu na delovnem
mestu. Ti odbori odkrivajo morebitne težave v zvezi z varnostjo in zdravjem
pri delu in nanje opozarjajo delodajalca. Na primer, novejša italijanska študija nazorno prikazuje položaj predstavnikov za varnost pri delu v tej državi
(glej okvir na str. 8). Na žalost pa takih dragocenih informacij večina držav
Evropske unije še vedno nima.
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Predstavniki za varnost in zdravje pri delu v Italiji
Pod okriljem Koordinacije dežel in avtonomnih pokrajin in koordinacije Agencije za zdravje dežele
Emilija - Romanja so leta 2003 oddelki za preventivo različnih lokalnih zdravstvenih enot (12 dežel
in Avtonomna pokrajina Trento) izvedli anketo. Opravljena je bila na vzorcu 8138 podjetij različnih
kategorij glede na sektor, proizvodnjo, lastništvo in velikost. Med njimi je bilo 60 % proizvodnih, 40
% pa storitvenih. Najbolj zastopani kategoriji sta bili mikropodjetja (6–9 delavcev) in srednje velika
podjetja (20–199 delavcev). V vzorcu jih je bilo 30 %, podjetij z več kot 200 delavci pa le okrog 10
%. Podjetja z manj kot 5 delavci so bila izključena.
Predstavnike za varnost pri delu je imelo 71 % podjetij iz vzorca, vendar različno glede na velikost:
88 % v velikih podjetjih (z več kot 200 zaposlenimi), manj kot 80 % v srednje velikih podjetjih (z
20–199 zaposlenimi), 65 % v malih podjetjih (z 10–19 zaposlenimi) in 50 % v mikropodjetjih. Anketa
kaže, da so bili predstavniki za varnost pri delu v 96 % primerov izvoljeni znotraj podjetja, samo v 4
% primerov (232 iz vzorca) so bili zunanji. Od predstavnikov za varnost pri delu, izvoljenih v podjetju,
je bilo samo 29 % izvoljenih v enotah Skupne delavske zveze (RSU). Ta odstotek se giblje od 80 %
v malih in mikropodjetjih do 61 % v velikih podjetjih. Tak razkorak je v glavnem posledica glede na
velikost podjetja različno urejenih odnosov med delavci in delodajalci. Če pogledamo samo industrijo, ki jo v vzorcu predstavlja dobrih 100 podjetij, so najvišji odstotki v kovinski (81 %) in kemični (81
%) industriji, v zasebnem sektorju in javnem sektorju ter v državni upravi (po 82 %) in v zdravstvu
(85 %). Najnižje odstotke najdemo v gostinstvu (56 %) in v posredniških podjetjih (55 %).
Vir: Istituto per il Lavoro. The Role of the Safety Representative in Italy (Vloga predstavnikov za varnost v Italiji), april
2006. http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/files/IPL.pdf
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Vpliv predstavnikov za varnost pri
delu na zdravje pri delu

Da bi ocenili vpliv delovanja predstavnikov za varnost pri delu na varnost in
zdravje pri delu, smo pregledali vso literaturo. Pri tem smo uporabili vse sistemske podatkovne vire in informacije, razne opisne epidemiološke analize,
narejene na podlagi nacionalnih in evropskih anket, ter znanje ključnih poročevalcev, kot so predstavniki za varnost pri delu, sindikalisti in strokovnjaki za
raziskave na področju zdravja pri delu. Glede na omejitve trenutnih evropskih
podatkov in raziskovanj smo izbrali metodološki pristop teoretičnega modela,
ki navaja vrsto razmer in dejavnikov, ki bi lahko vplivali na učinkovito delovanje predstavnikov za varnost pri delu (glej sliko na str. 10).
Ta model ima dva glavna namena: omogoča lažjo predstavo izvora in posledic
različnih razmer in dejavnikov ter pokaže povezavo med družbenimi in političnimi razmerami, razmerami v podjetjih, položajem predstavnikov za varnost
pri delu ter njihovimi strategijami in delovanjem v zvezi z izpostavljenostjo, nevarnostmi in zdravstvenimi izidi. Če poenostavimo, s tem modelom prikažemo
množico razmer in dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost delovanja predstavnikov za varnost pri delu na področju varnosti in zdravja pri delu. Služi pa
tudi kot orodje za ugotavljanje, kje je morebiti še treba opredeliti politiko.
Del A (Socialne in politične razmere) temelji na tvornem medsebojnem delovanju štirih glavnih makroprvin vsake države: vloge in vpliva socialnih politik,
ureditve trga dela, zakonov in predpisov, na podlagi katerih odločajo nadzorni
organi, ter moči sindikatov in dometa kolektivnih pogajanj. Ta model predvideva sorazmernost radodarnosti socialne politike, urejenosti trga dela, razvoja delovne in zaposlitvene zakonodaje, deleža sindikalno organiziranih delavcev, moči
kolektivnega pogajanja, izvajanja preprečevalnih ukrepov varnosti in zdravja pri
delu, obsega soupravljanja delavcev in druge razmere in determinante, ki lahko
izboljšajo učinkovitost delovanja predstavnikov za varnost pri delu.
Del B (Splošne razmere v podjetjih) je treba gledati z vidika delovnih razmerij v
podjetju, gospodarskega sektorja, finančnega položaja, velikosti in proizvodnega
procesa. Najpomembnejši so trije glavni akterji. Najprej sindikati in delavci skupaj s svojimi ideološkimi stališči, obsegom moči in soupravljanja, z morebitnimi
strategijami za podporo predstavnikov za varnost pri delu in z obsegom kolektivnih
pogajanj. Drugi akter je vodstvo podjetja in njegova zaveza strategijam varnosti in
zdravja pri delu ter tip organizacije dela med drugimi povezanimi dejavniki. Tretji
akter je država in družbena podpora »posrednikov«, kot so nadzorni organi, organizacije delodajalcev ali pogajanja med vodstvom podjetja in delavci.
9
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Teoretični model razmer in dejavnikov, ki naj bi bili povezani z delovanjem predstavnikov za varnost in z dejanskimi rezultati na področju
varnosti in zdravja pri delu

Del C1 (Položaj predstavnikov za varnost pri delu) obravnava štiri med seboj
povezane dele: delež in zastopništvo odborov za varnost in zdravje pri delu,
obseg dejanskega uveljavljanja pravic ter vire in podporo predstavnikom za
varnost pri delu, raven njihovega znanja, usposobljenosti in obveščenosti ter,
zelo pomembno, raven njihove moči, ki pa je odvisna od njihovega ugleda,
neodvisnosti sindikata in tega, ali jih delavci sprejemajo.
Del C2 (Strategije in dejavnosti predstavnikov za varnost pri delu) je odvisen tako od strategije in politike sindikalnih organizacij kot tudi od različnih
ideoloških in političnih značilnosti predstavnikov za varnost pri delu. Dejavnosti predstavnikov za varnost vključujejo obveščanje in usposabljanje,
10
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nadzorovanje delovnih razmer, sestanke odborov za varnost in zdravje pri
delu, pomoč delavcem pri poizvedovanjih, zbore delavcev, notranjo inšpekcijo, ocenjevanje tveganja in predlaganje rešitev. Model na ravni C1 in C2
predvideva, da so strategije in dejavnosti predstavnikov za varnost pri delu
toliko bolj učinkovite, kolikor višji je delež delavcev, ki jih zastopajo, s kolikor več virov, znanja in moči razpolagajo.
Del D (Politike in posredovanja) vključuje načrtovanje preventive, izboljšanje
delovnih razmer, ocenjevanje tveganja, zmanjševanje dejavnikov nevarnosti
in izboljševanje zdravja. V tem delu se predpostavlja, da bo delo predstavnikov za varnost, neposredno (prek njihovega konkretnega delovanja) ali posredno (prek izboljšanja splošnega delovnega okolja), vodilo do učinkovitih
politik in posredovanj za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.
Del E (Izpostavljenost, dejavniki nevarnosti in zdravstveni izidi) upošteva
različne kazalce zdravja, ki se nanašajo na delovne razmere, zmanjšanje izpostavljenosti in dejavnike nevarnosti, na učinek teh razmer in nevarnosti
na zdravstvene izide, kot so stopnja umrljivosti, bolezni, poškodbe pri delu,
bolezenska odsotnost ter zdravje in kakovost življenja delavcev.

Makrosocialne in politične razmere
Dobro počutje, zdravje in kakovost življenja delavcev so povezani z vrsto najpomembnejših makrosocialnih in političnih razmer, ki jih ustvarjajo države.
Razvitost socialne države je odvisna od tega, kako vlada uporablja prerazporeditveno moč pri izvajanju socialnih politik in ureditvi trga dela in delovnih razmerij, od moči sindikatov in od možnosti za kolektivno pogajanje
(načinov urejanja odnosov med delom in kapitalom). Raziskave kažejo, da
je moč delavcev in sindikatov povezana z vrsto režima v državi (socialno-demokratski, konzervativno-podjetniški, ekonomsko-liberalni), z vrsto delovnih razmerij ter z varnostjo in zdravjem pri delu (Chung in Muntaner 2007;
Benach, Muntaner idr., 2009).
Prilagodljiva proizvodnja ter spremembe v tehnologiji in vodenju so v zadnjih desetletjih vodili v nove zahteve po produktivnosti na vedno manj reguliranem evropskem trgu dela. Vse več je znanstvenih dokazov, da nove
oblike negotove zaposlitve in intenzifikacija dela škodujejo zdravju in dobremu počutju evropskih delavcev in njihovih družin. Raziskave dokazujejo
poslabšanje zdravja pri delu v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju
in revnih državah zaradi finančnih pritiskov in pritiskov za zmanjševanje
stroškov na podizvajalce: slabšo organizacijo, razdrobljeno vodenje varnosti
in zdravja pri delu ter neustrezen inšpekcijski nadzor (Johnstone idr. 2001;
Benach, Muntaner idr., 2009). V razmerah prevladujočega ekonomskega
liberalizma s poudarkom na gospodarski rasti in prilagodljivosti trga dela
se vlade pogosto slabo in razdrobljeno odzivajo na področju delovne zako11
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nodaje, sindikalnih sporazumov, sistemov usposabljanja, zaščite delavskih
plač in varnosti zaposlitve. Sindikati in predstavniki za varnost pri delu se
torej soočajo z resnim izzivom, da bi obrnili ta zaskrbljujoči trend. Natančneje povedano, igrati morajo ključno vlogo pri varovanju zdravja in dobrega
počutja najbolj ranljivih delavcev na delovnih mestih, kjer je sindikalna organiziranost majhna.
Glavna skrb glede socialne politike v Evropski uniji so delovna zakonodaja in predpisi – tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno s
pravico do ustrezne obveščenosti delavcev in posvetovanja z njimi glede
varnosti in zdravja pri delu. V zadnjih dveh desetletjih je večina evropskih
držav priznala in uzakonila pravico delavcev do soupravljanja na področju
zdravja pri delu, tako da je prenesla okvirno direktivo EGS 1989/391 v svojo
zakonodajo. Vendar večina držav te direktive ni prenesla zadovoljivo, pa tudi
veliko nacionalnih zakonov še ne velja v celoti. To se npr. kaže v: obsegu odgovornosti delodajalcev za varnost in zdravje pri delu, razširjenosti oziroma
deležu in voljenju predstavnikov za varnost pri delu, obveznem ocenjevanju
nevarnosti, povezanih z delom, potrebi po vzpostavitvi službe za zdravje pri
delu, obveznem registriranju nevarnosti pri delu v vseh podjetjih in nazadnje v razvijanju obveščanja, usposabljanja in soupravljanja delavcev ter posvetovanja z njimi. Te pomanjkljivosti verjetno vplivajo na moč in učinkovito
delovanje sindikatov in predstavnikov za varnost pri delu.
Moč delavcev je po vseh evropskih državah odločilna za izvajanje socialnih
politik, predpisov o trgu dela in kolektivnih pogodb. Ravnotežje moči med
delodajalci, vlado in sindikati določa vrsto delovnih razmerij, prioritete politike delovnih razmerij in zaposlovanja, izbor predpisov za varnost in zdravje
pri delu, sprejemljivost delovnih razmer in nevarnosti pri delu ter soupravljalske postopke in oblike zastopanja delavcev na delovnem mestu (Hall idr.
2006). Ideologija deležnikov tega ravnotežja in njihov odnos do varnosti in
zdravja pri delu sta odločilna za cilje in prioritete politik varnosti in zdravja
pri delu. Tudi javne razprave o zdravju in neenakostih v zdravju pomembno
vplivajo na določanje vrednot in prednostnih nalog v politikah varnosti in
zdravja. Žal pa vlade in sindikati varnosti in zdravja pri delu pri kolektivnih
pogajanjih ne obravnavajo vedno prednostno. Pogosto prideta na vrsto šele
za razpravami o plačah, varnosti zaposlitve in pokojninah.
Določila kolektivnih pogodb o varnosti in zdravju pri delu in o delovnih razmerah vplivajo na splošne preventivne predpise, ki urejajo konkretno stvarnost v posameznih panogah, podjetjih, proizvodnih enotah in na delovnih
mestih. Kolektivna pogajanja temeljijo na dveh glavnih stebrih: izkušnjah in
znanju deležnikov pogajanj ter razmerju moči med deležniki. Pritisk organiziranih delavcev oblikuje izbor socialnih in gospodarskih politik, vključno
s trgom dela ter zakoni in predpisi. Dokazano je, da močni sindikati izboljšajo obveščanje, standarde nevarnosti na delovnem mestu, delovanje siste12
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mov varnosti in zdravja pri delu in učinkovitost delavskih akcij. V Španiji,
na primer, so bili večletni sindikalni boji in pritiski, da bi zmanjšali zlorabe
podizvajalcev na gradbiščih, poplačani leta 2006 z uvedbo zakona (Zakon
32/2006), ki zahteva, da so vsi udeleženi predstavniki za varnost pri delu
obveščeni o vseh podizvajalskih pogodbah, panožne kolektivne pogodbe pa
lahko predvidevajo usposabljanje za skupnega predstavnika vseh delavcev
istega gradbišča (ETUI-REHS, 2008a).

Razmere v podjetjih
Tu bomo opisali notranje razmere v podjetjih, od katerih je odvisna učinkovitost predstavnikov za varnost pri delu. To so angažma, podpora in zavzetost
sindikatov in delavcev; politika in zaveza vodstva podjetja in delodajalcev;
inšpekcijski in nadzor vladnih agencij za izvajanje predpisov. Upoštevamo
značilnosti podjetij, kot so velikost, finančni položaj, morebitni podizvajalci,
sektor ali panoga. Na primer, dokazano je, da tržni odnosi med različnimi organizacijami v dobavni verigi lahko privedejo do tega, da si večji in finančno
trdnejši subjekti zagotovijo finančno ugodnejše pogodbene pogoje, ki lahko
škodijo zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v pogodbenih organizacijah (James idr. 2007).

Sindikati in delavci
Tu bomo obravnavali dve splošni temi. Prva je ideologija in politični položaj sindikatov in delavcev. Sindikati se morajo v celoti zavezati izboljševanju
zdravja pri delu in zmanjševanju neenakosti v zdravju ne glede na spol, vrsto
dela, pogodbeno razmerje, mesto v dobavni verigi ali velikost podjetja. Zato
morajo biti neodvisni od vodstva podjetja, zagotoviti morajo zadostne vire in
izvajati dolgoročne aktivne politične strategije.
Druga tema pa je opolnomočenje delavcev. Pooblaščeni delavci so bolj neodvisni ter veljavni pri odločanju in močni na delovnem mestu. To je korak v
smeri večjega angažmaja glede vseh vidikov organizacije dela. To daje sindikatom in predstavnikom za varnost pri delu večjo moč. Raziskave kažejo, da
sama prisotnost sindikata ne izboljša avtomatično soupravljanja zaposlenih.
Sindikati morajo razviti programe za dvig znanja, politične ozaveščenosti in
opolnomočenja delavcev, ter jih poučiti o načinih za izražanje svoje zaskrbljenosti in uporabiti svoj vpliv za „skupno akcijo” (James in Walters 2002).
Poleg naštetih splošnih tem bomo tu obravnavali še skupini posebnih tem:
strategije in podpora sindikata ter vpliv kolektivnih pogajanj.
Pri strategijah sindikata se moramo najprej lotiti krepitve položaja predstavnikov za varnost pri delu. Ta strategija obsega tri ključne točke. Prvič,
zagotavljanje znanja, informacij in usposabljanja predstavnikom za varnost
13
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in zdravje. Za učinkovito usposabljanje je treba preseči zgolj tehnični pristop
in uporabiti metodo sodelovanja. Iz odgovorov predstavnikov za varnost pri
delu na vprašanja, zakaj je sindikalno usposabljanje učinkovito, je razvidno,
da imata pomembno vlogo metodi poučevanja, kot sta učenje po meri učenca
in razvijanje veščin (Walters idr. 2001). Omenja se, da je razlog tudi v razmerju med učnimi vidiki sindikalnega izobraževanja in socialno strukturo
delovnih razmerij na področju varnosti in zdravja pri delu (Walters in Frick
2000). Drugič, morebitna najpomembnejša načina za doseganje ciljev te
strategije sta oblikovanje mrež predstavnikov za varnost pri delu za redne in
koristne informacije ter pravno in strokovno svetovanje sindikatov. In tretjič,
zagotavljanje osnovne logistične podpore predstavnikom za varnost pri delu
in drugih oblik sodelovanja. To vključuje izdelovanje uporabnih orodij, kot
so priročniki, brošure, bilteni ali redne izdaje novic o varnosti in zdravju pri
delu, ter nudenje neodvisnega tehničnega in pravnega svetovanja. Na primer,
nekateri evropski sindikati so začeli izdajati specializirane publikacije, kot so
Por Experiencia (Španija), Hazards (UK), 2087 (Italija) in Santé et Travail
(Francija). Nazoren primer te strategije najdemo pri španskem Sindikalnem
inštitutu za delo, okolje in zdravje (ISTAS), ki je neprofitna samostojna sindikalna strokovna ustanova in jo podpira Španska konfederacija sindikatov
Comisiones Obreras (CC.OO.). Njen cilj je spodbujati boljše delovne razmere,
varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja (glej okvir).

Primer španskega Sindikalnega inštituta za delo, okolje in zdravje (ISTAS)
Glavni strateški cilj ISTAS-a je opolnomočenje sindikalnih predstavnikov, zlasti predstavnikov za
varnost in zdravje pri delu, da lahko opravljajo svojo zakonsko vlogo in uveljavljajo pravice po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (LPRL). ISTAS torej velik del svoje dejavnosti usmerja v ugotavljanje
potreb predstavnikov za varnost pri delu ter zagotavljanje informacij, usposabljanja in svetovanja.
Ponuja pa tudi orodja, potrebna za posredovanje sindikata na delovnih mestih. V okviru splošne
naloge spodbujanja socialnega dialoga in pogajanj je drugo pomembno področje delovanja ISTASa razvoj novih soupravljalskih orodij in virov za podporo novih oblik zastopanja delavcev, kakršni
so predstavniki za okolje. Delo ISTAS-a bi lahko ocenili kot izobraževalni aktivizem, saj deluje na
strokovnem - znanstvenem in socialnem - sindikalnem področju. Strateško zbira, ustvarja ter uporablja strokovno, znanstveno in pravno znanje, da bi predvsem na ravni delovnih mest usposobil
predstavnike za varnost in zdravje pri delu. ISTAS skuša doseči, da delavski predstavniki za varnost
in zdravje pri delu ne bi zgolj spremljali in nadzorovali, in zato podpira proaktivni odnos do vodstva
podjetja in delodajalca glede celovite varnosti in zdravja pri delu. ISTAS tudi podpira dvig splošne
osveščenosti ter organiziranosti in mobilizacije vseh delavcev za pogajanja o potrebnih spremembah delovnih razmer. Primer izvajanja te strategije je spodbujanje preprečevanja psihosocialnih
tveganj na španskih delovnih mestih. Razvili so soupravljalsko strategijo za delavske predstavnike
za varnost in zdravje pri delu, da bi spodbudili postopke ocenjevanja psihosocialnega tveganja,
delodajalce pa privedli za pogajalsko mizo o bolj zdravi organizaciji dela.
Vir: S. Moncada idr., Psychosocial work environment improvement: One way to reduce (some) causes of health
inequalities for the Union Institute of Work, Environment and Health (ISTAS). V: J. Benach et al., Employment, Work, and
Health Inequalities: A Global Perspective (predviden izid v 2009)
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Druga strategija je vključevanje funkcij predstavnikov za varnost pri delu
tudi v drugo sindikalno organiziranost na ravni delovnega mesta. Sindikati morajo torej vključiti vse vrste predstavniških teles (tj. svete delavcev,
sindikalne zaupnike) v zadeve, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu.
Tak primer najdemo v Belgiji pri Konfederaciji krščanskih sindikatov (Algemeen Christelijk Vakverbond/Confédération des Syndicats Chrétiens, ACV/
CSC), največji belgijski sindikalni organizaciji, ki šteje 1,6 milijona članov in
ima 22 regionalnih federacij ter 16 panožnih sindikatov (glej okvir). Delovanje ACV/CSC na področju varnosti in zdravja pri delu je namenjeno celotni
sindikalni organizaciji.

Vključevanje celotne sindikalne organiziranosti na ravni delovnega mesta v
varnost in zdravje pri delu
V Belgiji panožna federacija ACV/CSC podpira odbore sindikalnih zaupnikov v podjetjih v vseh
sindikalnih zadevah, vključno z varnostjo in zdravjem pri delu. Glavna strategija pri vključevanju
nalog predstavnikov za varnost v celotno organizacijo in delovanje sindikata v podjetju je spodbujati
sindikalne predstavnike, da se lotijo vseh vprašanj v podjetju, vključno z varnostjo in zdravjem. Ti
dve področji spremljajo stalni sindikalni funkcionarji, ki so specializirani strokovnjaki za varnost in
zdravje. Taki strokovnjaki so v vsaki panožni federaciji in po eden v vsaki regionalni federaciji. ACV/
CSC za dosego tega cilja organizira usposabljanja in daje praktične usmeritve.
Vir: Stéphane Lepoutre, Service entreprise de la CSC

Drugo vprašanje v zvezi s sindikati in delavci je, kako položaj predstavnikov
za varnost pri delu urejajo kolektivna pogajanja. Prej omenjeno pomanjkanje posebnih nacionalnih zakonov lahko do neke mere nadomestijo panožne
ali podjetniške kolektivne pogodbe. Kolektivne pogodbe lahko predvsem določijo vrsto pogojev, ki predstavnikom za varnost pri delu omogočajo delo.
Prvič, veliko pogodb vsebuje določila za povečanje deleža predstavnikov
za varnost pri delu, tako da uvajajo nove načine njihove izvolitve in druge oblike zastopništva (npr. regionalne ali panožne predstavnike za varnost
pri delu). Drugič, nekatere obravnavajo tudi materialne pogoje za delo, med
drugim usposabljanje ali zagotovljen čas za opravila. Tretjič, nekatere lahko
dajo večje pravice v zvezi s posvetovanjem in soupravljanjem. In končno,
kolektivne pogodbe lahko vsebujejo določila, da mora vodstvo podjetja spoštovati varnost in zdravje pri delu. Navedemo lahko različne primere. Eden
takih je iz Španije, iz federacije Comisiones Obreras za kemično in tekstilno
industrijo (FITEQA-CCOO). Splošna kolektivna pogodba za kemično industrijo, podpisana leta 2004, je uveljavila predlog za oceno nevarnosti v organizaciji dela in uvedla obvezno oceno psihosocialnih nevarnosti na delovnem
mestu. Drugi novejši primer je največja jeklarna na svetu (Arcelor Mittal) in
sindikat, ki zastopa njene zaposlene po svetu (Evropska federacija kovinarjev - EMF, Združeni jeklarji - USW in Mednarodna federacija kovinarjev IMF). Pogodba, podpisana junija 2008, kot prva te vrste v jeklarstvu določa,
15
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da vodstvo in sindikat ustanovita skupne odbore za varnost in zdravje pri
delu ter programe za usposabljanje in izobraževanje. Pogodba med drugim
predvideva, da bosta vodstvo jeklarne in sindikat ustanovila skupni svetovni
odbor za varnost in zdravje, da bo hčerinskim tovarnam po vseh državah
pomagal izboljšati varnost in zdravje pri delu. Med novejšimi primeri je tudi
nizozemska Pogodba o zdravju pri delu (glej okvir).

Nizozemski dogovor o zdravju pri delu: panožno orodje za oceno tveganja
Pogajanja o varnosti in zdravju pri delu med delodajalci in sindikati, imenovana »dogovori o varnosti
in zdravju pri delu«, so v zadnjem času na Nizozemskem poskusno povečala vlogo panožnih sindikatov. Eden takih dogovorov je razvoj panožnega orodja za ocenjevanje tveganja s sodelovanjem
sindikalnih organizacij. Ocenjevanje tveganja je zakonska obveznost vseh delodajalcev. Kadar podjetja uporabljajo orodje za oceno tveganja, ki je bilo izdelano za njihovo panogo in ga je odobril sindikat ter je vključeno v kolektivno pogodbo, ne potrebujejo več svetovanja strokovnjaka za varnost
in zdravje pri delu (obvezno po nizozemskem zakonu o delovnih razmerah). Če sindikat orodja ne
potrdi, ga podjetje vseeno lahko uporablja, vendar mora pridobiti še nasvet neodvisnega strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu. Dogovore o varnosti in zdravju pri delu bi lahko uveljavljali tako,
da bi jih vključili v kolektivne pogodbe, saj dogovori sami po sebi niso pravno zavezujoči in sindikati
ne morejo zahtevati njihovega uresničevanja enako kot pri kolektivni pogodbi. Prve analize kažejo,
da je delovna inšpekcija našla več zadovoljivih panožnih orodij za oceno tveganja med tistimi, ki
so bila vključena v kolektivno pogodbo (74,1 %), kot med tistimi, ki jih ni odobril sindikat (70,8 %).
Vir: J. Popma, Does worker participation improve health and safety? Findings from the Netherlands. Skupna konferenca
Evropske konfederacije sindikatov in Oddelka za varnost in zdravje pri ETUI-REHS. Bruselj, 11. in 12. februar 2008

Vodstvo podjetij
Ureditve in oblike odnosov med delavci in delodajalci ter delovne razmere
v podjetjih vplivajo na sodelovanje predstavnikov za varnost pri delu na posvetovanjih in na razvoj njihovih funkcij in dejavnosti. Torej vloga delodajalcev in vodstva podjetij pri varnosti in zdravju pri delu lahko izboljšuje ali
zmanjšuje učinkovitost dela predstavnikov za varnost. Ker morajo predstavniki za varnost veliko dejavnosti opraviti skupaj z vodstvom, je njegova naklonjenost soupravljanju prvi pogoj za učinkovito delovanje predstavnikov
za varnost in zdravje pri delu v podjetju (Milgate idr. 2002; Walters 2006).
V proizvodnih podjetjih je bila ugotovljena povezava med različnim postopanjem vodilnih delavcev in manjšo izgubo časa zaradi poškodb. Na to je na
primer vplivala vključitev varnosti in zdravja v opis del in nalog vsakega direktorja, vključitev rezultatov na področju varnosti in zdravja v letno oceno
vsakega direktorja ter udeležba glavnega direktorja na sestankih o varnosti
in zdravju (Shannon idr. 1996).
Na splošno zavezanost vodstva podjetja pomeni pozitiven odnos do varnosti in zdravja. To bi se moralo pokazati v dolgoročni politiki in spremenjenih
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odnosih med delavci in delodajalci ter organizaciji dela in lažjem delu predstavnikov za varnost pri delu. Vendar pogosto ni jasen izvor in tudi ne izid
naklonjenosti vodstva podjetja. Da bi razumeli nastanek te naklonjenosti,
moramo upoštevati »notranje« dejavnike, kot so etične vrednote in ideološko ali politično stališče vodstva do zadev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri
delu. Na primer, delodajalec lahko pomaga ustvariti resničen dialog s tem,
da vključi delavce v razprave in odločanje. Drugi notranji dejavniki so direktorjeve ocene ekonomskih stroškov (npr. velika bolezenska odsotnost, padec
produktivnosti, izčrpanost delavcev), njegovo znanje in usposobljenost za
zdravje pri delu in morebitno konkretno sodelovanje srednje vodstvene ravni. Treba pa je upoštevati tudi druge »zunanje« dejavnike, kot so sindikalni
pritiski in spremljanje stanja, državna zakonodaja, predpisi in inšpekcijsko
zagotavljanje njihovega izvajanja ter zahteve javnosti ali pozornost medijev.
Čeprav je treba še veliko raziskati, da bi ugotovili, katere razmere in dejavniki spodbujajo naklonjenost vodstva podjetja in njegovo ukrepanje na področju varnosti in zdravja pri delu, dosedanje ugotovitve potrjujejo, da je moč
sindikatov eden najpomembnejših dejavnikov (Shannon idr. 1996; Shannon
idr. 1997).
Na koncu lahko rečemo, da je vodstvo podjetja resnično zavezano varnosti
in zdravju pri delu, kadar to potrjujejo dejanja, formalni sporazumi in jasni izidi. Taki primeri so: oblikovanje jasne in odgovorne politike varnosti
in zdravja pri delu z navedbo višine finančnih sredstev, razporejenih za ta
namen; razvoj oblik upravljanja za preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje nevarnosti, vključno z jasnimi in samodejnimi postopki soupravljanja in obveščanja delavcev ter posvetovanja z njimi; pravočasno izvajanje
priporočil; in ne nazadnje priprava ocen tveganja in postopkov za opazovanje zdravja delavcev ter hranjenje dostopnih pisnih evidenc o tem. Druga
pomembna značilnost, po kateri prepoznamo pravo naklonjenost vodstva
podjetja, je vključitev dejavnosti in naložb v zvezi z varnostjo in zdravjem pri
delu v njeno vsakodnevno delo.

Država
Razvoj močnega vladnega proaktivnega delovanja na področju zdravja pri delu
spodbuja delodajalce k izpolnjevanju standardov varnosti in zdravja in spoštovanju zakonitih pravic delavcev. Države lahko močno vplivajo na učinkovito delovanje predstavnikov za varnost pri delu na dva načina: z izvajanjem politik,
programov in predpisov ter prek vloge, ki jo imajo državni nadzorni organi, tj.
institucije, ki uveljavljajo predpise ali zagotavljajo njihovo izvajanje.
Javne politike lahko pomagajo sindikatom in predstavnikom za varnost pri
delu pridobiti znanje, zaščito in pooblastila, ki jih potrebujejo za učinkovito
soupravljanje in dejansko izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Prvič, vlade lahko razvijejo javne podatkovne baze za varnost in zdravje pri delu kot
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tudi postopke, da lahko predstavniki za varnost in zdravje ter vodstva podjetij dostopajo do teh informacij. Druga s tem povezana zadeva je registracija
predstavnikov za varnost pri delu, kolikšen je njihov delež in kako so lahko
izvoljeni (npr. območni delegati na Švedskem). Tretjič, vlade lahko predstavnikom za varnost omogočijo pravno varstvo ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Četrtič, delovanje državnih agencij močno vpliva na politiko podjetij pri
varnosti in zdravju glede odškodnin delavcem, izpostavljenosti nevarnostim
na delovnem mestu ali pa organizacijo strokovnih nalog za varnost in zdravje
pri delu. Veliko teh politik pa še vedno ni postalo prava prednostna naloga
politike EU.
Med državnimi nadzornimi organi ima osrednjo vlogo pri izvajanju strategij
varnosti in zdravja pri delu inšpektorat za delo. Spodbujati mora spoznavanje predpisov in zagotavljati njihovo izvajanje na ravni delovnega mesta. Veliko vlad in inšpektoratov za delo v EU-27 neustrezno, neodločno in pomanjkljivo zagotavlja izvajanje predpisov. Delovna inšpekcija ni še nikoli obiskala
velike večine delovnih mest v EU. Inšpektorati za delo v večini evropskih
držav niso sposobni dovolj aktivno uveljavljati pravil in predpisov, da bi prepričali vodstva podjetij, naj aktivno izvajajo programe varnosti in zdravja pri
delu. V večini vzhodnoevropskih držav so inšpektorati za delo slabo opremljeni in še vedno sredi reorganizacije.

Ureditev in organizacija predstavnikov za
varnost pri delu
Ureditve in organizacije predstavnikov za varnost pri delu v podjetjih ter
njihova pooblastila in postopki, ki omogočajo ali ovirajo njihovo učinkovito delovanje na področju varnosti in zdravja, so številni in različni. Opisali
bomo štiri glavne dejavnike. To so delež in zastopništvo predstavnikov za
varnost pri delu; materialni viri in podpora vodstva podjetja, vlade in sindikatov; znanje, usposobljenost in vizija predstavnikov za varnost pri delu;
moč, opolnomočenje in vpliv predstavnikov za varnost pri delu.
Prva dejavnika sta delež in zastopništvo oziroma absolutno število ali gostota predstavnikov za varnost pri delu podjetjih ter vrsta volitev in način
njihove izvolitve. Kadar je predstavnikov malo, se rado zgodi, da so odrinjeni
na rob, njihovo delovanje pa je manj učinkovito. Imenovanje predstavnikov
za varnost pri delu prek delavskih predstavniških teles s podporo sindikata je verjetno najučinkovitejši pristop. Pomembna zadeva, o kateri je treba
razmisliti, je obstoj odbora za varnost in zdravje pri delu. Nekatere države
EU, ki nimajo predstavnikov za varnost, imajo take odbore. Delujejo kot viri
informacij za predstavnike in kot forumi za razprave o varnosti in zdravju.
Kjer ni odborov, je manj prostora za soupravljanje in pogajanja. Primer iz
Francije ponazarja pomen informacij o deležu in glavnih značilnostih odborov za varnost in zdravje v podjetjih (glej okvir).
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Značilnosti in delež odborov za varnost in zdravje pri delu v Franciji
V Franciji so skupaj s predstavniki vodstva podjetja predstavniki za varnost in zdravje pri delu člani
odbora za varnost in zdravje v podjetju (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT). Tak odbor mora ustanoviti vsako podjetje z več kot 50 zaposlenimi. Člani CHSCT
so tudi člani sveta delavcev (Comité d’Enterprise - CE), ki je voljeno telo delavskih predstavnikov.
Če je v podjetju sindikat, je ta običajno zastopan tako v CE kot v CHSCT. Ni pa to nujno, saj sta to
voljeni telesi predstavnikov zaposlenih. Torej predstavniki sindikata niso obvezno vključeni, čeprav
so sindikati kot taki lahko zastopani. Najnovejša anketa (2004) je pokazala, da 72 % podjetij z več
kot 50 zaposlenimi ima CHSCT. Glavni razlog, zakaj ga ponekod ni, čeprav bi po zakonu moral biti,
je pomanjkanje ljudi, ki bi kandidirali na volitvah za delavske predstavnike (CE). Obstoj CHSCT je
tesno povezan z velikostjo podjetja. Samo 17 % podjetij z med 20 in 49 zaposlenimi ima CHSCT.
Glavna pogoja za obstoj in delovanje CHSCT (kadar se delovanje meri s številom sestankov) sta
ureditev podjetja in odnosi med delavci in delodajalci v podjetju. Obstoj CHSCT je odvisen od politike upravljanja pa tudi od notranjih delavskih pritiskov. Torej je prisotnost sindikata ključni dejavnik
za obstoj CHSCT. Delavski nemiri so dodatna vzpodbuda: CHSCT ima samo 29 % podjetij, ki v treh
letih pred anketo (2002-2004) niso imela nobenega kolektivnega delovnega spora, in kar 44 % tistih,
ki so imela en spor, ter 72 % tistih, ki so jih imela dva ali več. Študija, narejena na podlagi druge ankete, pa je pokazala, da je prisotnost CHSCT odvisna tudi od nevarnosti in vrste tveganj za varnost
in zdravje pri delu pri delodajalcu. Večja verjetnost je, da je CHSCT v podjetjih, ki imajo izmensko
ali nočno delo, ki so delovno intenzivna in v katerih so nekateri delavci izpostavljeni ionizirajočemu
sevanju, ni pa dokazov o povezavi s kemičnimi ali fizikalnimi nevarnostmi.
Vir: Thomas Coutrot, DARES, ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, Paris, France

Drugi dejavnik ureditve in organizacije predstavnikov za varnost pri delu
so materialni pogoji za delo in podpora. Predstavniki za varnost pri delu
potrebujejo za učinkovito opravljanje svoje naloge ustrezne materialne vire
(npr. pisarno, računalnike, spletno stran in drug osnovni material), pravne
vire in, kar je pomembneje, močno podporo vodstva podjetij, vlade in sindikatov. Viri, s katerimi razpolagajo predstavniki za varnost in zdravje, se zelo
razlikujejo po evropskih državah, panogah in podjetjih. Obstajajo tako dobro opremljeni predstavniki z lastnim proračunom kot taki, ki imajo majhne
sindikalne vire in jih vodstvo podjetja zelo omejuje, pa še veliko vmesnih
različic. Ankete o predstavnikih za varnost in zdravje pri delu kažejo, da te
razmere ne nastanejo same od sebe. Velikokrat so predstavniki za varnost
premalo obveščeni o svojih pravicah in tem, kako jih uporabljati. V veliko
podjetjih, predvsem pa v majhnih, predstavniki za varnost pri delu ne vztrajajo pri svojih zakonitih pravicah zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi ali
odpovedjo pogodbe o delu.
Posvetimo se vlogi vodstva podjetja, vlade in sindikatov v zvezi z materialnimi pogoji za delo in podporo. Vodstvo podjetja mora predstavnikom za
varnost pri delu zagotoviti plačane delovne ure za ustrezno usposabljanje,
za nadzor, raziskave in sestankovanje. Letni finančni načrt podjetja mora
zajemati stroške teh plačanih ur. Za predstavnike za varnost je pomembno,
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da to pravico lahko tudi dejansko uveljavljajo, ne da bi morali njihovo redno
delo prevzeti sodelavci. Študije na podlagi informacij samih predstavnikov
za varnost pri delu, kažejo, da je to glavna ovira pri opravljanju njihovega
dela (Walters idr. 2005; García 2007; DTI 2007). Vodstvo podjetja mora
tudi omogočiti dostop do splošnih notranjih informacij o zdravju pri delu in
do posebnih vprašanj o varnosti in zdravju. Zakonodaja sicer res na papirju
zagotavlja dostop do informacij, toda v veliko podjetjih se to redko uresničuje. Informacije bi morale biti ustrezne, pravočasne in dovolj razumljive
predstavnikom za varnost in zdravje pri delu, da se nanje lahko odzovejo.
Predstavniki za varnost pri delu morajo imeti pravico in sredstva, da lahko
pridobijo nasvet neodvisnega sindikalnega ali vladnega strokovnjaka. Zadnja pomembna zadeva je vzpostavitev neoviranih poti za sporazumevanje
med vsemi pomembnimi deležniki. Učinkovito sporazumevanje med vodstvom podjetja in člani odbora, predstavniki za varnost pri delu ter sindikati
in delavci je temelj posvetovanja pri delodajalcu.
Od vlade predstavniki za varnost potrebujejo predvsem podporo v obliki
informacij, nadzora in inšpekcije, zaščite ter posredovanja. Prvič, tehnični
strokovnjaki javnih agencij morajo predstavnikom za varnost pri delu zagotavljati kakovostne informacije in svetovanje; drugič, vlade morajo vzpostaviti ustrezne institucionalne postopke, ki predstavnikom za varnost pri
delu omogočajo hiter, lahek in neomejen dostop do delovnih inšpektorjev in
drugih nadzornih organov; tretjič, vlade morajo poskrbeti za pravno varstvo
predstavnikov za varnost pri delu pred odpovedjo pogodbe o delu; četrtič,
kadar so vodstvo podjetja in predstavniki za varnost v sporu ali hudem nesoglasju, morajo javne ustanove med sprtima stranema posredovati strokovno,
odgovorno in nepristransko; in petič, vlade morajo vzpostaviti javne podatkovne baze za varnost in zdravje pri delu kot tudi postopke dostopanja do
njih za predstavnike za varnost in zdravje pri delu in vodstvo podjetja.
Predstavniki za varnost pri delu potrebujejo tudi močno podporo sindikatov
ter zlasti zaščito pred povračilnimi ukrepi vodstva podjetja. Sindikati imajo pri tem najpomembnejšo vlogo, da poskrbijo za ustrezne informacije in
usposabljanje za pravilno opravljanje njihovih dolžnosti.
Tretji dejavnik ureditve so znanje, usposobljenost in vizija predstavnikov za
varnost pri delu, to je, kakšna imajo znanja, kako so pripravljeni ter kakšni
sta njihova osebna in kolektivna osveščenost oz. zavest. Raziskave o zastopanju delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu v kemični industriji
in gradbeništvu so pokazale, da so imeli tam, kjer je usposabljanje predstavnikov za varnost pri delu pripravil sindikat, najbolj razvito delovanje in najboljše dogovore na področju varnosti in zdravja pri delu (Walters in Nichols
2006). Te ugotovitve so potrdile tudi druge študije. Znanje in usposobljenost
na področju varnosti in zdravja bi morala vključevati tri glavne stvari: tehnične podatke in informacije o preiskovanju poškodb pri delu, o nevarnostih
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na delovnem mestu in o zakonodaji; veščine sporazumevanja z delavci in izražanja njihove zaskrbljenosti; ideološko in politično razsežnost, ki omogoča
celovito in realistično dojemanje razmerij moči, tako da se lahko izberejo
učinkovite rešitve za težave na področju varnosti in zdravja.
Četrti in zadnji dejavnik ureditve so moč, pooblastila in vpliv predstavnikov za varnost pri delu, tj. zmožnost uveljavljanja pravic ali izvajanja dovolj pritiska, da dosežejo svoje cilje. Predstavniki za varnost pri delu morajo
uveljavljati svoje zakonite pravice v političnem okolju, v katerem imajo delodajalci nadzor nad organizacijo dela, informiranjem ter nad vrsto in roki
za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Kadar so predstavniki za varnost
in delavci opolnomočeni, imajo večji vpliv za pritisk na vodstvo podjetja ter
veliko laže mobilizirajo delavce. Vključevanje delavcev je pomembno tako za
posredovanje informacij delavcem kot za povratno pridobivanje opozoril delavcev o možnih nevarnostih, na katere ti opozorijo predstavnika za varnost
pri delu ali pa ustavijo delo. Opolnomočenje se pri predstavnikih za varnost
ne izraža samo v soupravljanju, ampak z nadziranjem svojih virov in dejavnosti. S opolnomočenjem predstavnikov za varnost pri delu so povezani trije
glavni vidiki. Eden je prepoznavnost in spoštovanje, ki ju morajo doseči pri
vodstvu podjetja in strokovnjakih za varnost in zdravje pri delu. Drugi je
priznanje in podpora vseh delavcev (ne samo članov sindikata) in sindikatov
pri delodajalcu. Tretji pa je jasno in uradno priznanje vlade.

Pristop in delovanje predstavnikov za varnost
pri delu
Sindikati lahko na evropski, državni ali lokalni ravni uporabijo različne strategije varnosti in zdravja pri delu, kar ima lahko velik vpliv na razvoj pristopa
in načinov delovanja predstavnikov za varnost pri delu. Na primer, predstavniki za varnost in člani sindikata v skupnih odborih se lahko pustijo zapeljati
v »tehnično-birokratski« pristop, pri katerem se težave na področju varnosti
in zdravja obravnavajo kot metodološka ali tehnična vprašanja, nepovezana
z odnosi med delavci in delodajalci, kar pogosto ustreza vodstvu podjetja.
Predstavniki za varnost pri delu tudi lahko izberejo »nasprotovalni« pristop,
in se grobo in sovražno odzivajo (navzven ali znotraj podjetja) na ravnanje
vodstva podjetja. Zakone in predpise uporabljajo za nasprotovanje in pogosto nimajo lastnih predlogov za rešitev največjih težav v podjetju v zvezi z
varnostjo in zdravjem pri delu. Izberejo pa lahko tudi pristop »političnega
aktivizma« in zbirajo raznovrstne podatke in informacije, si prizadevajo za
večje znanje, prepoznavnost in soupravljanje delavcev ter spodbujajo skupne akcije in opolnomočenje delavcev, tako da pritiskajo na vodstvo podjetja
in se z njim pogajajo o alternativnih predlogih (Hall idr. 2006). Delovanje
predstavnikov za varnost je pogosto mešanica teh treh pristopov.
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Predstavniki za varnost lahko razvijejo široko paleto dejavnosti za zaščito in
preventivo na področju varnosti in zdravja pri delu. Med temi so na primer,
zagotavljanje informacij in usposabljanje delavcev, pa tudi bolj neposredno
vključevanje v soupravljanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri
delu. Na kratko prikazujemo nekatere najpomembnejše dejavnosti, povezane s sporazumevanjem, znanjem, usposabljanjem, raziskovanjem, pogajanji
in pritiski.
Izkušnje kažejo, da morajo predstavniki za varnost pri delu imeti redne sestanke z delavci, na katerih jih obveščajo o svojem delovanju. Pomanjkanje
sporazumevanja zmanjšuje učinkovitost predstavnikov za varnost pri delu
ter podporo delavcev in zavedanje nevarnosti. Bistveno je tudi ravnotežje
med sprejemanjem tehničnih informacij in usposabljanja ter upoštevanjem
poročil delavcev o težavah na področju varnosti in zdravja pri delu. Druge
dejavnosti predstavnikov za varnost pri delu so še preiskovanje in nadzorovanje delovnih razmer, poškodb pri delu in poklicnih bolezni, inšpekcija
delovnih mest, pomoč delavcem pri poizvedovanjih ter ocenjevanje tveganja
na delovnih mestih in predlogi preventivnih ukrepov (Walters 2006; García
idr. 2007).

Pregled delovanja predstavnikov za varnost pri delu v Španiji
V Španiji so pregledali delovanje predstavnikov za varnost pri delu deset let po sprejetju zakona o
zdravju pri delu. Večina vprašanih predstavnikov je v predhodnem letu opravljala različne naloge v
okviru svojih dolžnosti na področju varnosti pri delu. Najpogosteje so odgovarjali na poizvedovanje
delavcev (90 % vprašanih), opravljali inšpekcijo delovnih mest (79 %), poročali o težavah v zvezi z
varnostjo in zdravjem nadzornikom in/ali direktorjem (76 %), pregledovali dosegljivo dokumentacijo
o zdravju pri delu v podjetju (75 %) in sodelovali pri obveščanju in/ali usposabljanju delavcev (74
%). Predstavniki za varnost pri delu so bili na splošno precej dejavni, zlasti pri obveščanju delavcev
in svetovanju na področju varnosti in zdravja. Manj pa je bilo neposrednega vključevanja v upravljanje zdravja pri delu in odločanje v podjetju (npr. sodelovanje pri preiskovanju nesreč, ocenjevanju
tveganja, načrtovanju preventive ali zdravstvenih omejitev na delovnem mestu,odrejenih od delodajalca).
Vir: A. M. García, M. J. López-Jacob, I. Dudzinski, R. Gadea, F. Rodrigo, Factors associated with the activities of safety
representatives in Spanish workplaces. J Epidemiology Community Health. 2007; 61(9): 784-90

Zakonodaja in kolektivne pogodbe lahko delavskim predstavnikom za varnost in zdravje pri delu zagotavljajo velika pooblastila, kakršna so pravica zaustaviti delo ob neposredni nevarnosti.3 Ta pravica, ki se uporablja samo kot
zadnja možnost, ima velik simbolični pomen in povečuje moč predstavnikov
za varnost pri delu. Vendar jo predstavniki za varnost le redko uporabijo.
3

Ta pravica je priznana v Avstraliji. Predstavnikom za varnost pri delu omogoča do

prihoda delovne inšpekcije odrejati začasne ureditve.
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Neka španska študija je pokazala, da je zelo malo primerov, v katerih predstavniki za varnost izvajajo pritisk. Samo 18 % jih trdi, da so uporabili svojo
zakonito pravico in zahtevali, da se ustavi nevarno delo (García idr. 2007).
Druge dejavnosti, povezane s pogajanji in izvajanjem pritiska, so: sklicevanje sestankov in udeležba na njih, delo v odborih za varnost in zdravje pri
delu in v svetih delavcev ter uradne pritožbe in prijava krivic. Nekatere opisne študije in ankete, opravljene v državah Evropske unije, kot so Francija,
Belgija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo (glej pregled v okvirjih), dajejo dokaj podrobno celovito sliko delovanja predstavnikov za varnost pri delu.

Pregled delovanja predstavnikov za varnost v Združenem kraljestvu
Nedavna anketa o predstavnikih za varnost pri delu v Združenem kraljestvu je pokazala, da je večina teh v dobro organiziranih podjetjih, kar bi lahko pomenilo, da gre za nadpovprečna in ne tipična
podjetja. Več kot polovica predstavnikov za varnost (56 %) je povedala, da so njihovi delodajalci
opravili ustrezne ocene tveganja, toda manj kot trije predstavniki za varnost od desetih (28 %) so bili
zadovoljivo vključeni v pripravo ocene tveganja. Skoraj polovica (44 %) jih sploh ni bila vključena.
Delodajalci se z več kot petino delavskih predstavnikov niso vedno posvetovali o varnosti in zdravju
(22 %). Tudi kadar so sami ponudili svetovanje, se je z njimi kasneje večkrat posvetovala le dobra
tretjina delodajalcev (37 %). Dobra polovica vseh predstavnikov za varnost pri delu (51 %) opravi
tri ali več inšpekcij letno; vsak tretji predstavnik za varnost pri delu (34 %) je v predhodnem tednu
porabil od ene do pet ur za varnost in zdravje.
Vir: Sindikalna konfederacija (TUC): Safety Representatives Survey 2006

Vpliv sindikatov in predstavnikov za varnost pri
delu na posredovanja in izide
Čeprav ni veliko raziskav o učinku in vplivu predstavnikov za varnost pri
delu na zdravje pri delu in se v podrobnostih občutno razlikujejo, pa vse
potrjujejo ugotovitev, da so sindikati, kolektivne pogodbe in sindikalno zastopanje na področju varnosti in zdravja pri delu povezani z večjim spoštovanjem predpisov, manj poškodb pri delu in zdravstvenih težav ter z boljšimi razmerami na področju varnosti in zdravja pri delu (Shannon idr. 1997;
Milgate idr. 2002; Walters 2006). Na splošno študije kažejo, da ureditve
soupravljanja na ravni delodajalca vodijo k boljšemu upravljanju varnosti in
zdravja pri delu ter izpolnjevanju zakonskih standardov (Kochan idr. 1977;
Beaumont idr. 1982; Bryce in Manga 1985). V Italiji je anketa po bolnišnicah
v Piemontu pokazala, da posvetovanje s predstavniki za varnost in zdravje
pri delu igra pomembno vlogo pri določanju preventivne politike bolnišnic
(Coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza della
Sanità e Università del Piemonte (Co.Ra.L.S). La sicurezza sul lavoro negli
ospedali del Piemonte. Torino, 2005).
Pri zdravstvenih izidih je bila ugotovljena stalna pozitivna povezava med
usposobljenostjo predstavnikov za varnost pri delu, njihovim znanjem in
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ocenjeno učinkovitostjo odborov ter zmanjšanjem števila poškodb (Coyle
in Leopold 1981; Ontario 1986; Walters in Haines 1988; Eaton in Nocerino 2000; O’Grady 2000). Prav tako je sistematični pregled razmerja med
organizacijskimi dejavniki ter številom poškodb pokazal, da sta z manjšim
številom poškodb povezana tudi večja opolnomočenost delavcev in dolžina
usposabljanja članov Skupnega odbora za varnost in zdravje (Shannon idr.
1997).
Nedavna britanska študija o sindikalnem zastopništvu in številu poškodb ter
prva sistematična empirična francoska študija o učinkovitosti predstavnikov
za varnost pri delu tudi osvetljujeta nekatere povezave med prisotnostjo sindikatov in predstavnikov za varnost pri delu ter izidi na področju varnosti in
zdravja (glej okvirja).

Sindikalno zastopništvo in poškodbe pri delu v Združenem kraljestvu
Nova študija je pokazala, da je manj poškodb v podjetjih, ki imajo sindikalno zastopništvo na področju varnosti in zdravja pri delu. Pokazalo se je, da je bil predvideni učinek odborov za varnost in
zdravje pri delu, v katerih je vsaj nekaj članov po izbiri sindikata, precejšen in negativen v primerjavi
s skupino odborov za varnost in zdravje brez članov po izbiri sindikata. To pomeni, da ima sindikat
kot posrednik dober učinek na varnost delavcev. Tudi učinek predstavnikov za varnost pri delu je
bil precejšen in negativen. Nasprotno pa ni bil pomemben učinek vodstva podjetja, ki samo odloča
o varnosti in zdravju pri delu.
Vir: T. Nichols, D. R. Walters, A. C. Tasiran, Trade Unions. Institutional Mediation and Industrial Safety – Evidence from
the UK. Journal of Industrial Relations, 2007; 49(2): 211-225

Odbori za varnost in zdravje pri delu in izidi na področju zdravja pri delu v Franciji
Francoska študija o delovnih razmerah iz leta 2005 je pokazala, da je v podjetjih, ki imajo odbor za
varnost in zdravje (CHSCT), vsaj dvakrat večja verjetnost, da so delavce v predhodnih 12 mesecih
obveščali o varnosti in zdravju ali usposabljali na tem področju. Na primer, na področju varnosti in
zdravja se je v predhodnem letu usposabljalo 29 % delavcev, ki imajo CHSCT, v primerjavi z 9 %
delavcev brez CHSCT. Pisna navodila o varnosti je prejelo 57 % delavcev s CHSCT v primerjavi
s 25 % delavcev brez CHSCT. Kazalec pozitivnega učinka CHSCT je tudi zagotavljanje zaščite
proti kemičnim in biološkim nevarnostim: 67 % izpostavljenih delavcev s CHSCT je dobilo zaščito
pred izpostavljenostjo kemikalijam, od tistih brez CHSCT pa samo 57 %. Specialisti medicine dela
verjamejo, da CHSCT izboljšuje učinkovitost preventive. Na primer, verjetnost, da bodo zdravniki
medicine dela pozitivno ocenili kakovost preventive pri kemičnih in bioloških nevarnostih, je 20 %
večja, kadar podjetje ima CHSCT.
Vir: Thomas Coutrot. DARES, ministère de Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, Paris, France
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Potrebe in izzivi

Ta publikacija predstavlja predstavnike za varnost in zdravje pri delu kot
pomembno organizacijsko prednost delodajalca za izboljšanje varnosti in
zdravja pri delu. Vendar pa se bo treba soočiti še s številnimi potrebami in
izzivi. Nekaj najpomembnejših v zvezi s sindikati, delavci, politiki in vodstvom podjetja ter raziskovalci je povzetih v nadaljevanju.

Sindikati in predstavniki za varnost pri delu
Da bi sindikati predstavnikom za varnost in zdravje pri delu zagotovili učinkovito podporo, morajo najpomembnejša vprašanja o varnosti in zdravju pri
delu vključiti v svoje strategije. Glavne potrebe in izzivi so:
-

-

-

-

-

-

izboljšati določila kolektivnih pogodb o varnosti in zdravju pri
delu. Na mikroravni je treba v kolektivnih pogajanjih razvijati določila na podlagi dejanskih izkušenj delavcev in predstavnikov za
varnost pri delu;
usmerjati razvoj kolektivnih pogodb s ciljem zastopanja delavcev
podizvajalcev ali dobavnih verig;
obveščati in usposabljati delavce o varnosti in zdravju pri delu, ta
vprašanja pa tudi vključiti v pogajanja med delavci in delodajalci;
dodati danes izključno tehničnemu in pravnemu »okviru« nekaterih tem varnosti in zdravja pri delu širši družbeni vidik in vidik
zdravja pri delu;
pospeševati politično sodelovanje med predstavniki za varnost pri
delu, člani svetov delavcev in sindikalnimi zaupniki;
ugotoviti, kako lahko predstavniki za varnost najbolje vplivajo na
druge sodelujoče pri zdravju pri delu, vključno z delodajalskimi organizacijami, strokovnimi delavci na področju varnosti in zdravja
pri delu ter državnimi organi, da bi soustvarjali ugodno okolje za
zastopanje interesov delavcev na področju varnosti in zdravja;
dvigniti soupravljanje na višjo raven, tako da predstavniki za varnost ne bodo samo obveščeni o težavah pri zdravju pri delu ali
samo svetovali, ampak bodo imeli tudi tak vpliv in pooblastila, da
se bodo o njih pogajali;
vzpostaviti celovite in zanesljive podatkovne zbirke za pregled nad
deležem, položajem, dejavnostmi in doseženimi izidi predstavnikov za varnost pri delu;
ustvariti učinkovitejše mreže predstavnikov za varnost pri delu;
razvijati nove strategije za pridobivanje informacij o najbolj ranljivih in nemočnih delovnih mestih s tesnejšim sodelovanjem s
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-

tehničnimi strokovnjaki in znanstveniki z namenom pridobiti uporabno in učinkovito znanje;
razviti jasno strategijo za spremljanje in podporo predstavnikov za
varnost in zdravje z ustreznim orodjem za nadzor, ocenjevanje in
vrednotenje njihovega dela pri delodajalcu.

Politiki in državni organi
Politiki in državne agencije se morajo zavedati odločilne vloge, ki jo imajo
predstavniki za varnost pri delu za izboljševanje zdravja in blaginje delavcev.
V skladu s tem morajo za okrepitev in utrditev dejavnosti predstavnikov za
varnost pri delu sprejeti ukrepe za zadovoljitev njihovih raznovrstnih potreb:
vzpostaviti celovit in trden sistem zdravja pri delu, ki med drugim
vključuje podatke o nadomestitvi nevarnih kemikalij, izidih preventivnih zdravstvenih pregledov in osebni varovalni opremi;
vzpostaviti uradni register vseh predstavnikov za varnost pri delu;
boljše financiranje in kadrovsko podporo za programe usposabljanja predstavnikov za varnost na področju varnosti in zdravja pri
delu;
boljše financiranje in kadrovsko podporo kolektivnemu pogajanju
kot možnosti za povečanje deleža delavcev s predstavniki za varnost in zdravje pri delu (npr. regionalni predstavniki za varnost pri
delu in druge oblike zastopanja delavcev);
omogočiti opolnomočenje odborov za varnost in zdravje pri delu s
povečanjem njihovih pooblastil za sprejemanje odločitev;
izboljšati uveljavljanje pravil in predpisov z razvojem učinkovitejših orodij. Na primer, delovna inšpekcija in upravni organi pogosto
nimajo finančnih in kadrovskih virov za uveljavljanje in spodbujanje spoštovanja predpisov. Predstavniki za varnost morajo biti tudi
pravno neodvisni in zaščiteni pred delodajalci. Zakoni in predpisi
morajo torej predstavnikom za varnost dajati ustrezno zaščito pred
povračilnimi ukrepi. Tehnični strokovnjaki in službe za preventivo bi morale predstavnike za varnost formalnopravno priznati kot
legitimne pogajalce. Ne nazadnje je treba prilagoditi tudi zdajšnji
zakonski prag za izvolitev delavskih predstavnikov in odborov za
varnost pri delu, da se poveča delež delavcev s predstavnikom.

Raziskovalci
Tradicionalni »tehnični« načini raziskovanja zdravja pri delu ne upoštevajo
vloge predstavnikov za varnost in v celi vrsti zadev dajejo premajhen poudarek delavskemu soupravljanju. Raziskovalni modeli, ki upoštevajo soupravljanje, ne vidijo delavcev le kot predmet raziskave, ampak tudi kot aktivne
udeležence v vseh fazah raziskave (tj. od načrtovanja in zbiranja podatkov
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do analize in razlage ugotovitev). Tak pristop bi zato moral biti glavna prvina celotne strategije za uvajanje političnih in socialnih sprememb, ki bi izboljšale delovne razmere ter zdravje in blaginjo delavcev in njihovih družin.
Organi EU, ki so odgovorni za varnost in zdravje pri delu, morajo razviti zelo
kakovostne raziskovalne programe. Ti so nujni za zbiranje dokazov za oceno
učinkovitosti strategij in dejavnosti.
Glavne pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti, so:
kritično pregledati vprašanja, izpostavljena v domačih in evropskih anketah o delovnih razmerah;
izboljšati obveščanje in preiskovanje v več državah, zlasti v južni in
vzhodni Evropi;
opisati okoliščine, v katerih delujejo delavski predstavniki in odbori za varnost in zdravje pri delu;
podrobno analizirati razmere in dejavnike, povezane z učinkovitostjo delovanja predstavnikov za varnost pri delu;
oceniti vpliv sindikatov, delavcev in delavskih predstavnikov za
varnost pri delu na izide zdravja pri delu;
pripraviti raziskovalne programe za analizo političnih in socialnih
razsežnosti, ki se pogosto skrivajo za večino preventivnih dejavnosti na področju zdravja pri delu.

27

Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu

Zaključek

Ta publikacija s sistematičnim pregledom izkušenj in dokazov želi dati izhodišče za oceno vloge predstavnikov za varnost na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Ob upoštevanju narave in zapletenosti proučevane tematike kot tudi relativno majhnega števila raziskav na tem področju
smo razvili teoretični model, ki opisuje celo vrsto razmer in dejavnikov, ki
bi bili lahko povezani z učinkovitim delovanjem predstavnikov za varnost.
Menimo, da ta model daje popoln in ustrezen okvir za razvoj tega tako pomembnega področja zdravja pri delu. Predvsem lahko pomaga pri načrtovanju prihodnjih raziskav in ugotavljanju potreb politike, razvijanju novih
kazalcev za nadzor, določanju učinkovitejših ukrepov ali posredovanj ter pri
ocenjevanju vpliva delovanja predstavnikov za varnost pri delu na izide na
področju zdravja pri delu.
Čeprav je analiza vpliva predstavnikov za varnost na zdravje pri delu le redko
uvrščena na dnevni red politike in raziskovanja, razpoložljivi podatki kažejo,
da so sindikati, zastopanje delavcev in predstavniki za varnost pri delu močna sila, ki lahko izboljša zdravje pri delu v Evropski uniji. Če povzamemo,
raziskave, opravljene predvsem v anglosaksonskih in nordijskih državah, kažejo, da so podjetja, v katerih so sindikati, varnejša in imajo boljše rezultate
na področju zdravja pri delu.
Pri spodbujanju političnih razprav, delovanja v skladu s politiko in raziskovanja na tem področju je nedvomno pomembno vključevanje državnih agencij in raziskovalcev, še zlasti pa je pomembno zavzeto delovanje sindikatov,
delavcev in njihovih predstavnikov za varnost pri delu.
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Dodatka

Sodelavci projekta EPSARE
Projekt EPSARE je sestavljen iz modulov: osrednja skupina koordinatorjev,
ožja raziskovalna skupina, študijska raziskovalna skupina in več nacionalnih
projektov.
Koordinatorji pri EPSARE so: María Menéndez (Oddelek za zdravje pri delu,
Katalonske delavske komisije, CC.OO., Girona, Španija); Joan Benach (Raziskovalna skupina za neenakosti v zdravju, Raziskovalna enota za zdravje
pri delu, Oddelek za eksperimentalne znanosti in zdravje, Univerza Pompeu
Fabra, Barcelona, Španija); Laurent Vogel (Evropski sindikalni inštitut za
raziskave, izobraževanje, zdravje in varnost (ETUI-REHS)), Bruselj, Belgija.
Drugi člani ožje skupine so: Thomas Coutrot (DARES, Ministrstvo za zaposlovanje in socialne zadeve), Marianne De Troyer (Inštitut za sociologijo,
Svobodna univerza v Bruslju, Evropska univerza), Ana Mª García (Sindikalni inštitut za delo, okolje in zdravje, ISTAS, Španija), Jan Popma (Univerza v
Amsterdamu), Miluse Vachová (Univerza Ostrava) in David Walters (Šola za
družbene vede Univerze v Cardiffu, Cardiff, Združeno kraljestvo).
Člani raziskovalne skupine so: David Gimeno (Oddelek za epidemijologijo
in javno zdravje, Univerza v Londonu, Združeno kraljestvo, in Univerza javnega zdravja v Texasu, Sektor za okoljske vede in zdravje pri delu, Območna
univerza v San Antoniu, San Antonio, Texas, ZDA.); Allan Hall (Fakulteta
za umetnosti in družbene vede, Univerza v Windsorju, Windsor, Kanada);
Carles Muntaner (Oddelek za družbeno bogastvo in zdravje, Center za zasvojenost in mentalno zdravje, Univerza v Torontu, Toronto, Kanada); Michael
Quinlan (Šola za odnose med delavci in delodajalci ter organizacijo, Univerza v Novem južnem Walesu, Sydney, Avstralija); Harry Shannon (Oddelek za
klinično epidemiologijo in biostatistiko; Program zdravja pri delu in okoljske
medicine, Univerza McMaster, Hamilton, Kanada); Montse Vergara (Raziskovalna skupina za neenakosti v zdravju, Raziskovalna enota za zdravje pri
delu, Oddelek za eksperimentalne znanosti in zdravje, Univerza Pompeu Fabra, Barcelona, Španija); in David Walters (Šola za družbene vede Univerze
v Cardiffu, Cardiff, Združeno kraljestvo).
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