
Sporočilo Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) ob 28. aprilu 2017, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri 

delu ter mednarodnem delavskem spominskem dnevu 

Varnost in zdravje vsakogar šteje 

Zdravje in varnost pri delu vsakogar je pomembno – za delavce, za njegovo ali njeno družino in ljubljene osebe ter 

tudi za delodajalce. 

Ker vsako leto zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni umre 168.000 ljudi in je zabeleženo več kot 3 milijone 

nezgod pri delu (z več kot tremi dnevi bolniške odsotnosti z dela), sta varnost in zdravje pri delu resno vprašanje za 

vsakogar.  

Toda varnost in zdravje pri delu nekaterih delavcev sta še vedno spregledana. Premislite naslednja dejstva: 

 Tveganje je večje za zaposlene na prekernih/negotovih delih, zaposlene v malih in srednjih podjetjih, 

mlade delavce, delavce migrante in gospodinjske pomočnice kot za redno zaposlene v večjih podjetjih. 

 Približno tretjina gradbenih delavcev je izpostavljena zelo nevarnim snovem, kakršne so karcinogeni, 

mutageni in reprotoksini. Od vseh poklicev je verjetnost zgodnje smrti največja prav pri gradbenih 

delavcih. Gradbeništvo zajema številna mikro podjetja, poleg pravih samostojnih podjetnikov tudi lažno 

samozaposlene ter delavce migrante. 

 Ker so najpogosteje zaposleni na nekvalificiranih in tveganih delovnih mestih, imajo delavci migranti več 

mišično-kostnih obolenj, kožnih bolezni in nezgod pri delu. 

 Pri mladih, zaposlenih v starosti od 15 do 24 let, je posebej visoko tveganje za nezgode, kar kaže na 

potrebo za vključitev varnosti in zdravja pri delu v šolske programe in usposabljanja. 

 Frizerke, tradicionalno zaposlene pri malih delodajalcih, predstavljajo zgolj 1 % vseh delavcev, toda kar 20 

% žensk s poklicno astmo so frizerke. 

 Še vedno ni zadostno priznano tveganje za nosečnice, ki delajo v določenih delovnih razmerah (npr. 

izpostavljenost kemičnim snovem, ionizirajočem sevanju, elektromagnetnemu valovanju, stresu, 

prekomerni vročini, dviganju težkih bremen, hrupu itd.). 

»Zdravje in varnost vsakogar štejeta!« trdi Esther Lynch, konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov 

(ETUC).  »Vsak delavec ima pravico do varnega in zdravega delovnega okolja, nihče ne bi smel izbirati med službo in 

svojim zdravjem.« 

»Včlanitev v sindikat je ena najboljših stvari, ki jih vsakdo lahko stori za boljšo informiranost in ukrepanje proti 

tveganjem za zdravje in varnost.« 

Sindikati skrbijo za praktično uresničevanje predpisov EU za varnost in zdravje pri delu, ki določajo delodajalčevo 

odgovornost za sistematično preprečevanje vseh tveganj za vse delavce.  

»Sindikati bomo nadaljevali svoj boj za boljšo zaščito pred rakotvornimi snovmi,« zatrjuje Esther Lynch. »Zahtevamo 

tudi nove predpise za obvladovanje bolečin v hrbtu, vratu in komolcih.« 

EU mora pozvati države članice, naj zagotovijo zadostna sredstva za svojo delovno inšpekcijo, da bo izpolnjeno 

priporočilo Mednarodne organizacije za delo (ILO) en inšpektor na 10.000 delavcev. 

Statistika o smrtnih in drugih nezgodah pri delu je dostopna na:  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_non-

fatal_and_fatal_accidents_at_work,_2014_(persons)_YB16.png  
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