
Apirilak 28 lan osasunaren nazioarteko eguna

LAN PREKARIOA =  OSASUN PREKARIOA
Krisiak  aurrera  egin  duen  heinean  lan
eskubideen funtsezko balioak galtzen eta
enpresa  eta  kapitalaren  interesen  esku
jartzen joan dira. 

Lan  osasunari  dagokionez,  ageriko  geldialdi
baten  aurrean  aurkitzen  gara  eta  lan
munduan  osasunaren  bigilantzia  eta  zaintza
kontzeptuak aldatzeko joera arriskutsu baten
aurrean.

Industri  jardueraren  beherakadarekin,    bai
heriotzak  baita  lan  istripu  arinak  eta  larriak
ere  gutxitu  dira.  Baina  errealitatea  da  lana
galtzeko beldurra dela eta istripuak  ez direla
aditzera  ematen,  gaixotasun  arrunt  bezala
geratuz  kasurik  onenean.  Gauza  bera
gertatzen  da  agresio  arrisku  altua  duten
sektoreetan.  Administrazio  publikoak  zein
enpresak datu hauek ezkutatzeaz arduratzen
dira.

Ez  dago  gaixotasun  profesionalak  (GP)
argitaratzeko  interesik  eta  aditzera
emandakoak enpresen interesen araberakoak
dira.

Lan  erreforma  gogor  eta  atzerakoia  zein
enpresetako  antolakuntza  sistema  berriak
gure  osasunaren  okertzea  dakarten  arrazoi
berriak  dira.  Egoera  honek  emakumeengan
dauka eragina bereziki,   sarri  lan merkatutik
baztertuak geratzen dira edo lan  partzialetara
kondenatuta daude, era honetan etxeko lanen
arduradun izatera eta menpekotasuna duten
pertsonen  zaintzara  kondenatuak  jarraitzen
dutelarik,  eta  gazteak  ezinbestean
prekarietatera bultzatuta. 

Gobernu  ezberdinen  jarrera  salatzen  dugu,  Lan
istripuen  Mutuei  gero  eta  kontrol  botere  gehiago
ematen  baitiete,  langileei  jazarpena  egitera  iristen
direlarik.

Guzti horregatik, ESK eta Steilasek osasuna eta bizitza
beste  modu  batera  tratatzea  exijitzen  dugu.  Gure
exijentziak:

- Arauak zehatz-mehatz betetzea.
- Langileen osasuna aldizka  behatzea. 
- Makineria  eta  segurtasunean dirua inbertitu

beharrezkoak  ez  diren  esfortzu  fisikoak
saihesteko eta ergonomia hobetzeko.

-  Arrisku psikosozialak gutxituko dituen lan giro
egoki bat. 

- Behar adinako diru prestazioak bermatzea. 

Era berean honakoa exijitzen dugu:

- Osasun sistema publiko bakar bat.
- Mutuei  boterea  kendu  bai  osasun  alorrean

zein gaixotasun arrunten kudeatzaile moduan.
- Gaixotuko  ez  gaituen  enplegu   bat,

atsedenerako eta bajarako eskubidea izanik.
- Lan jardunen banaketa.

Azken  finean,  beste  gizarte  eredu  bat  aldarrikatzen
dugu, pertsona produkzioa eta  errendimendua baino
garrantzitsuagoa izango den gizarte bat, non zerbitzu
publikoak  merkatua  eta  banka  baino
garrantzitsuagoak  izango  diren.  Bizitza  zaindu,
pertsonak  eta  errekurtso  naturalak,  oinarrizko
zerbitzu  publikoak  hobetzean  inbertitu:  hezkuntza,
osasuna,  pertsona  adinduen  zaintza,  bazterketa
sozialari aurre egitea... 


