
Izjava za javnost Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), 28. 10. 2022 

V 12 državah EU povišano število nezgod pri delu s 

smrtnim izidom  

 

Nova raziskava evropskih sindikatov je pokazala, da bodo zaradi višanja števila nezgod pri delu s 

smrtnim izidom v skoraj polovici držav v EU le-te pestile Evropo še skoraj desetletje dlje, kot je bilo 

napovedano 28. aprila 2022 ob letošnjem mednarodnem delavskem spominskem dnevu.  

Po novih napovedih na podlagi statistike, ki vključuje že tudi leto 2020, se bodo smrtne nezgode pri 

delu glede na trenutne trende nadaljevale do leta 2062, kar je sedem let dlje, kot je bilo pričakovano 

aprila na podlagi statistike do leta 2019. 

Do zamika na kasnejši datum je prišlo zaradi skoka števila smrtnih nezgod pri delu med letoma 2019 

in 2020 v 12 državah, predvsem v Italiji (+285), Španiji (+45) in na Portugalskem (+27). 

ETUC poziva EU in nacionalne vlade, naj ustavijo umiranje pri delu tako, da podprejo njen manifest 

NIČ SMRTI NA DELOVNEM MESTU, ki ima že več kot 150 vplivnih podpornikov, med katerimi so 

ministri v vladah držav članic EU, poslanci Evropskega parlamenta, strokovnjaki in sindikalni voditelji.   

 

 

DRŽAVA ČLANICA ŠTEVILO 
SMRTNIH 

NEZGOD V 2020 

POVIŠANJE 
GLEDE NA 
LETO 2019 

Italija 776 +285 
Španija  392 +45 
Portugalska 131 +27 
Češka 108 +13 
Ciper 16 +6 
Poljska  190 +6 
Malta  7 +4 
Bolgarija  88 +3 
Belgija 54 +2 
Hrvaška 45 +2 
Slovenija 17 +2 
Litva 38 +1 

 

Napoved na podlagi teh novih trendov kaže, da nezgod pri delu s smrtnim izidom v Italiji in na 

Madžarskem ne bo konec še dolgo v naslednje stoletje, v Španiji in Franciji pa nikoli.  

Če bodo trendi nezgod pri delu s smrtnim izidom enaki kot v desetletju do 2020, lahko med letoma 

2021 in 2029 v Evropi pričakujemo še 25.166 umrlih v nezgodah na delovnem mestu.   

 

 

 



Projekcije za izbrane države članice in EU-27: 

 Leto, ko ne bo več 
umrlih v nezgodah pri 

delu 

Pričakovano število 
umrlih v obdobju 

2021-2029 

Sprememba (v številu 
let) glede na napoved 

iz aprila 2022  

EU27 2062 25,166 +7  
Nemčija 2043 2,679 -1 
Italija 2124 4,664 +82 
Francija nikoli 6,325 NA 
Portugalska 2032 560 +2 
Avstrija 2035 545 -2 
Poljska 2028 504 +1 
Češka 2057 794 +5 
Španija nikoli 3,233 NA 
Romunija 2035 1,136 -1 
Madžarska 2173 655 NA 

OPOMBA: V preglednici so za izbrane države članice prikazane ugotovitve analize z novo napovedjo, 

katerega leta pri njih ne bo več smrtnih nezgod pri delu in kolikšno število umrlih v nezgodah pri delu 

med letoma 2021 in 2029 lahko pričakujejo. Na primer, v Italiji naj bi se nesreče s smrtnim izidom po 

novem končale šele leta 2124, kar je 82 let pozneje kot po prejšnji napovedi, ki je upoštevala statistiko 

do leta 2019. Analize so bile opravljene ločeno za vsako izbrano državo članico ter za EU-27 kot 

celoto. 

 

Omenjene številke so del analize Eurostatovih podatkov, ki bo objavljena v kratkem, in ki jo je opravil 

Pierre Bérastégui iz Evropskega sindikalnega inštituta (ETUI).  Njihova objava sovpada z obvestilom 

javnosti Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) z dne 28. oktobra 2022 o pomembnem povečanju 

števila podpornikov kampanje "Nič smrti na delovnem mestu".  

Ker sta tudi ministra za delo Slovaške in Slovenije podpisala manifest ETUC,  je sedaj že dvomestno 

število ministrov, ki podpirajo ukrepanje, potrebno za odpravo smrtnih nezgod pri delu.  

V Evropskem parlamentu (EP) so manifest podpisali podpredsedniki EP, predsedniki poslanske 

skupine S&D, sopredsedniki skupin Zelenih in Levice v EP ter poslanci EP iz skupin EPP in Renew. 

 

Manifest poziva:  

• Evropsko unijo, vlade njenih držav članic in delodajalce, naj se resnično zavežejo in sprejmejo 

potrebne ukrepe za dosego nič smrti na delovnem mestu;  

• k več usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, več zaščite, več poročanja, več inšpekcijskih 

nadzorov in kazni; 

• k novim zakonodajnim in drugim pobudam, da bi dosegli nič smrtnih žrtev že v naslednjem 

mandatu Evropske komisije in Evropskega parlamenta od leta 2024 dalje. 

 

ETUC načrtuje, da bo institucijam EU končni manifest s še večjo politično podporo predala na 

mednarodni delavski dan spomina na delavce, umrle na delovnem mestu 28. aprila 2023.  

 

https://www.etui.org/about-etui/staff/pierre-berastegui


Namestnik generalnega sekretarja ETUC Claes-Mikael Stahl je izjavil: 

"Ljudje gredo v službo, da bi se preživljali, vendar v Evropi vse preveč ljudi na delu izgubi življenje. 

Starši, partnerji in otroci se ne vrnejo iz službe zato, ker se varčuje pri stroških ali ker zakonodaja še 

vedno dovoljuje nevarne delovne prakse.    

"V zadnjih desetletjih so strožji predpisi varnosti in zdravja pri delu rešili številna življenja, vendar naši 

podatki kažejo, da se je napredek v nekaterih državah ustavil, v drugih pa se je popolnoma obrnil. 

"Dejstvo, da število smrtnih nezgod pri delu v Evropi spet narašča, bi moralo prebuditi delodajalce in 

politike. Obnoviti moramo svojo zavezo za varnost ljudi pri delu.  

"Nihče ne pobegne smrti. A umreti pri delu je nekaj drugega. Gre za usodno izgubo, ki se ji da izogniti. 

Popolnoma možno je preprečiti te tragedije, ki se jim, če je le prava politična volja, lahko izogne. Zato 

čestitamo ministrom in poslancem Evropskega parlamenta, ki so se danes zavezali, da bodo sprejeli 

ukrepe, potrebne za nič smrti pri delu." 

______________________________________________ 

OPOMBE: 

Nezgode pri delu s smrtnim izidom ne vključujejo na tisoče smrti, ki jih vsako leto povzročijo poklicne 

bolezni, in ne vključujejo nezgod pri delu, ki se ne končajo s smrtjo.   

Manifest ETUC za nič smrti pri delu s celotnim seznamom podpisnikov na: 

https://www.etuc.org/en/publication/manifesto-zero-death-work  

https://www.etuc.org/en/publication/manifesto-zero-death-work

