Verklaring voor een veilige en gezonde werkplek
Wij, ondergetekenden, verbinden ons hierbij gezamenlijk tot een beleid en praktijken die geschikt zijn
om de hygiëne en veiligheid van de werkplek te garanderen.
Niemand zou zijn gezondheid, fysieke integriteit of zelfs zijn leven in gevaar moeten brengen om te
werken. Om hierin te slagen, moeten vakbonden en directie samenwerken aan gemeenschappelijke
doelstellingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk, met het oog op werkplekken waar het
risico op overlijden onbestaand is en waar de risico's op beroepsziektes en arbeidsongevallen mee in
rekening zijn genomen.
Het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake economische, sociale en culturele rechten
erkent het recht van elke persoon op "veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden". De
doelstellingen die de Verenigde Naties hebben vastgelegd in de Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling onderstrepen nadrukkelijk het collectief en gedeeld engagement inzake veiligheid en
gezondheid op het werk.
In de loop der jaren, sinds de Verklaring van de IAO inzake de fundamentele principes en rechten op
het werk werd goedgekeurd in 1998, heeft het fundamentele karakter van gezondheid en veiligheid
steeds meer betekenis gekregen, zowel voor de vakbonden als voor de werkgevers.
De huidige noodzaak om de risico's verbonden aan de COVID-19 pandemie op vlak van gezondheid
en veiligheid te beheren, is hier het meest recente voorbeeld van.
We zijn vastberaden om aan te dringen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) op de erkenning
van hygiënische en veilige arbeidsomstandigheden als fundamenteel recht. Een mondiale consensus
over een dergelijke verandering zal de toepassing van geschikte normen inzake veiligheid en
gezondheid op het werk aanmoedigen en zal landen en ondernemingen afschrikken om erbarmelijke
omstandigheden en praktijken, waarvan een concurrentievoordeel het enige doel is, te begunstigen.
Hygiëne en veiligheid op de werkplek redt levens.
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