28 Απριλίου 2021
Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων και Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και
Ασφάλεια στην εργασία
Η πανδημία καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας στους
χώρους εργασίας Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) αναφέρει ότι κάθε χρόνο
περισσότεροι από 2,78 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν ως αποτέλεσμα εργατικών
ατυχημάτων ή ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.
Τον Μάρτιο του 2021 η Δ.Ο.Ε. πλησίασε στο να καταστήσει την επαγγελματική
Υγεία και Ασφάλεια θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα και η Διεθνής Συνομοσπονδία
Συνδικάτων όρισε το θέμα για την φετινή Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων στις 28
Απριλίου ως εξής: "Η υγεία και η ασφάλεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα των
εργαζομένων".
Τα συνδικάτα στις πρωτεύουσες της Ευρώπης προσυπογράφουν αυτό το θέμα.
Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στις πρωτεύουσές μας έχουν χάσει την ζωή τους κατά
την διάρκεια της πανδημίας. Η αναγνώριση ότι οι εργοδότες δεν έχουν θέσει ως
προτεραιότητα την ασφάλεια των βασικών εργαζομένων μας - όπως το υγειονομικό
προσωπικό, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, καθώς και εκείνων που εργάζονται στην
εκπαίδευση και το λιανικό εμπόριο - γίνεται όλο και περισσότερο εμφανής.
Ορισμένοι εργοδότες βάζουν το κέρδος πάνω από την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων τους με ελλείψεις σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας και υπερπλήρεις
χώρους εργασίας.
Η συντονίστρια του Συνδικαλιστικού Δικτύου Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Χριστίνα
Θεοχάρη δήλωσε: "Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του
και να μην επιστρέφει στο σπίτι του με ασφάλεια. Η πανδημία έχει προσθέσει έναν
ακόμη κίνδυνο στον χώρο εργασίας. Αυτό αποδεικνύει και ενισχύει γιατί η υγεία
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και η ασφάλεια πρέπει να αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο. Η
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι προτεραιότητά μας!"
Σημειώσεις για τους συντάκτες:
Το

δίκτυο

Συνδικαλιστικών

Οργανώσεων

των

Ευρωπαϊκών

Πρωτευουσών

(http://www.ectun.eu/) είναι ένα άτυπο δίκτυο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των
Ευρωπαϊκών πρωτευουσών και περιφερειών. Όλες οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις
των οποίων η Εθνική Συνομοσπονδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας και/ή του Πανευρωπαϊκού Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να
συμμετέχει στο δίκτυο ECTUN.
Η 28η Απριλίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων (επίσης
γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) το 1989, από την
AFL-CIO στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγνωρίζεται από την Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας, την Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και τα Ηνωμένα Έθνη ως ημέρα
μνήμης των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα ή σε
ασθένειες που προκλήθηκαν από την εργασία.
Τα υφιστάμενα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία που αναγνωρίζονται από την
Δ.Ο.Ε. είναι:


Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ουσιαστική αναγνώριση του
δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης



Εξάλειψη της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας



Κατάργηση της παιδικής εργασίας



Εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με την απασχόληση και το
επάγγελμα

Επικοινωνία: Χριστίνα Θεοχάρη, Συντονίστρια ECTUN c_theoch@otenet.gr
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