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ZADEVA: Manifest za nič smrti, povezanih z delom
Spoštovani
V priponki vam posredujemo »Manifest za nič smrti, povezanih z delom«, s katerim bo
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) 28. aprila 2022 na Mednarodni delavski spominski
dan1 na delavce, ki so izgubili življenje zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni, pozvala
Evropsko komisijo, vlade držav članic EU in delodajalce2, naj ukrepajo, da bi bil do leta 2030
dejansko dosežen strateški cilj EU »nič smrti, povezanih z delom«3. Manifest je podpisalo 69
podpisnikov iz vrst sindikalnih voditeljev na ravni EU in držav članic, pa tudi poslanci
Evropskega parlamenta ter predstavniki uglednih univerz in strokovnih revij na evropski in
nacionalni ravni.
ETUC je uradno priznani socialni partner na ravni EU. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
(ZSSS) je od leta 1999 članica ETUC. Kot predsednica ZSSS sem manifest sopodpisala. Iz
Slovenije sta ga sopodpisala še dva ugledna predstavnika slovenske stroke, da bi s podpisom
s skladu z EU tradicijo izrazila svojo družbeno angažiranost: dr. Maja Metelko, odgovorna
urednica slovenske strokovne revije Delo in varnost (izhaja že 65 let) in izr. prof. dr. Simon
Schnabl, predstojnik Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.
Manifest opozarja, da se je smrtnim nezgodam na delovnem mestu in smrtonosnim poklicnim
boleznim mogoče izogniti z doslednim inšpekcijskim nadzorom izvajanja predpisov o
prevenciji na delovnem mestu. Da je to mogoče, dokazujejo trendi konstantnega
zmanjševanja števila smrti s poklicnim vzrokom. Toda analiza teh trendov je pokazala, da so
prepočasni in da lahko v EU zato pričakujemo nič smrti, povezanih z delom, šele v letu 2055.
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Manifest zato poziva: »Evropsko unijo, vlade držav članic in delodajalce pozivamo, naj se
resnično zavežejo in ustrezno ukrepajo, da se doseže nič smrti, povezanih z delom. Bolj kot
besede bodo pomembna dejanja Evrope… Za to bo na ravni EU, nacionalni, sektorski in
podjetniški ravni potrebno ukrepanje z zakonodajnimi in drugimi pobudami, ki bodo
vključevale sindikate in delodajalce: med drugim z okrepljenim izobraževanjem,
usposabljanjem, spremljanjem, preprečevanjem, zaščito, poročanjem, inšpekcijskim
nadzorom, uveljavljanjem predpisov in kaznimi. Pričakujemo in zahtevamo takšno ukrepanje
Evropske komisije in Evropskega parlamenta, da bo ta cilj dosežen v mandatu 2024–2029. Do
2030 nič smrti, povezanih z delom.«
ZSSS poziva Vlado Republike Slovenije, da sledi pozivom manifesta, ter ukrepa za sprejem
predpisov za prevencijo nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter okrepi inšpekcijski nadzor
njihovega izvajanja, da bo tudi v Sloveniji do leta 2030 dosežen strateški cilj EU »nič smrti,
povezanih z delom«.
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