Sporočilo Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) ob 28. aprilu 2019:

NAMEN DELA JE ZASLUŽITI ZA ŽIVLJENJE, NE PA POVZROČATI
SMRTI
Vsako leto v Evropski uniji zaradi z delom povezanih bolezni in nezgod umre skoraj dvesto tisoč ljudi.
V resnici pa je celo mnogo huje – delodajalci ne prijavijo vsega in kadar je delavec ubit zaradi dela, to
prizadene celotne družine.
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) poziva Evropsko unijo – posebej pa novi maja 2019 izvoljeni
Evropski parlament ter po volitvah imenovano Evropsko komisijo – naj si:


postavi kot cilj popolno odpravo poklicnega raka ter naj kot korak k temu cilju določi evropske
zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 karcinogenov (od tega sta se za
24 že dogovorila dosedanji Evropski parlament in Evropska komisija);



pripravi direktivo o z delom povezanem stresu, ki bo obvezala vse delodajalce, da načrtujejo njegovo
prepoznavanje in preprečevanje ter določijo postopke za njegovo obvladovanje;



pripravi direktivo za obvladovanje z delom povezanih bolečin v hrbtu, kolenu in sklepih prstov (ter
drugih mišično-kostnih bolečin);



začne razpravo o preprečevanju z delom povezanih smrtnih prometnih nezgod ter z delom povezanih
samomorov s ciljem poiskati nove rešitve do konca mandata novega Evropskega parlamenta in
Evropske komisije.

Konfederalna sekretarka ETUC Esther Lynch pravi: »Namen dela je zaslužiti za življenje, ne pa povzročati
smrti.«

»EU mora delovati, da se v celoti prepreči z delom povezano umiranje ter da uradni cilj postane popolna
preprečitev poklicnega raka. Potrebna je zakonodaja EU, ki bo obvezala delodajalce, da dejavno
preprečujejo in obvladujejo z delom povezani stres ter da preprečijo njegovo posledično bedo in
samomor.«
»EU mora tudi delovati za zmanjšanje stiske milijonov delavcev z mišično-kostnimi bolečinami – npr. v
hrbtu, kolenu ter v drugih tetivah, sklepih, mišicah in kosteh.«
Lynch je še dodala glede smrtnih prometnih nezgod in samomorov: »Vemo, da je velik delež smrtnih
prometnih nezgod povezan z delom. Digitalno gospodarstvo le še povečuje število ljudi, ki po cestah
dostavljajo blago. Zahtevati je treba odgovornost platform, ki ustvarjajo te razmere, da ukrepajo in
zaščitijo delavce ter preprečijo umiranje zaradi z delom povezanih prometnih nezgod. Vemo tudi, da so
delavci, ki blago dostavljajo, vedno pogosteje žrtve nasilja. Potrebujemo raziskave in statistiko o z delom
povezanih samomorih ter ukrepanje za njihovo preprečevanje.«
28. april je dan, na katerega se sindikalisti po vsem svetu »spominjajo mrtvih in se borijo za žive« ter
pozivajo odločevalce in delodajalce, da sodelujejo pri preprečevanju smrtnih nezgod, poškodb in bolezni
v zvezi z delom.
Ocenjuje se, da je v obdobju 2014-2019 (to je v mandatu dosedanjega Evropskega parlamenta in
Evropske komisije) samo zaradi poklicnega raka umrlo 500.000 ljudi. V istem obdobju pa je celotno
število umrlih zaradi z delom povezanih vzrokov v vseh državah članicah EU ocenjeno na od 900.000 do
1.000.000.

