A WBU sajtóközleménye a Munkahelyi
Biztonság és Egészségvédelem Világnapja
alkalmából – 2019. április 28.
A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU), az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi
Szervezetével (International Labour Organization, röviden ILO), a kormányokkal, a munkaadókkal és
munkavállalókkal együtt csatlakozik a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Világnapja
megünnepléséhez. Az április 28-i Világnap idei témája A munkahelyi biztonság és
egészségvédelem, és a munka jövője
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Világnapja alkalom arra, hogy minden évben felhívja a
figyelmet a biztonságos, egészséges és tisztességes munkavégzés fontosságára. Az ILO
létrejöttének 100-ik évfordulójához kapcsolódóan és a munka jövőjéről folytatott tárgyalások és
egyeztetések alapján, az idei Világnap megpróbál számot vetni az elmúlt 100 évben a munkahelyi
biztonság javításért folytatott tevékenységekről és a folyamatosan tapasztalható, nagyjelentőségű –
pl. technológiai, demográfiai, a fenntartható fejlődés miatti - változások miatt elengedhetetlenül
szükséges erőfeszítésekről.
A Világnaphoz kapcsolódóan a WBU köszönetet mond a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek az
elmúlt 100 évben, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javításáért világszerte folytatott
munkájáért. Az ILO hosszú ideje elkötelezetten dolgozik a fogyatékossággal élők tisztességes
elhelyezkedési és munkavégzési lehetőségei érdekében, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód
és a közösségi bevonás alapelveinek megfelelően. A 159. számú ILO Egyezmény és számos más
nemzetközi, regionális és nemzeti kezdeményezés foglalkozik világszerte a fogyatékossággal élő
személyek életkörülményeinek és helyzetük javításával.
Megerősítjük azt, hogy támogatjuk az ILO-t abban, hogy fokozott figyelmet fordítson és segítse a
fogyatékossággal élő személyek, köztük a vakok és gyengénlátók életét pozitívan befolyásoló
globális erőfeszítéseket és kezdeményezéseket.
Mindeközben, a Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) 27-ik cikkével
összhangban (Munkavállalás és foglalkoztatás), arra szólítjuk fel a részes államokat, hogy tegyenek
eleget azon kötelezettségüknek, hogy a fogyatékossággal élő személyek méltányos és kedvező
munkafeltételekhez való jogát másokkal azonos alapon védjék. A részes államoknak megfelelő,
elhelyezkedési lehetőségeket, biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosító politikákat
kell kialakítaniuk. Mindent el kell követniük annak érdekében, hogy fogyatékossággal élő személyek
másokkal azonos alapon gyakorolhassák a munkavállaláshoz való jogukat, és férjenek hozzá az
általános felsőfokú oktatáshoz és szakképzéshez, felnőttoktatáshoz és élethosszig tartó tanuláshoz.
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Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) 8-ik célkitűzése értelmében (Hosszan tartó, átfogó és
fenntartható gazdasági növekedés létrehozása, teljes és eredményes foglalkoztatás, valamint méltó
munka biztosítása mindenki számára) a részes államoknak növelniük kell a foglalkoztatási
lehetőségeket, különösen a fiatalok esetében, illetve csökkenteniük a nem hivatalos munkavállalást
és a munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket. Támogatniuk kell a fogyatékossággal élők biztonságos
munkakörülményeit és javítani a pénzügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, a fenntartható és
befogadó gazdasági növekedés érdekében.
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Világnapról további részletek az ILO honlapján
olvashatók (angol nyelven): https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
-----------------A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) a világszerte élő, 253 millióra becsült
vak és gyengénlátó érdekeit képviselő világszervezet. Tagjai a vakok saját érdekvédelmi szervezetei
és a vakokért dolgozó szervezetek, a világ több mint 190 országából, valamint a látássérültséggel
kapcsolatos területeken dolgozó nemzetközi szervezetek. További részletek a WBU honlapján
olvashatók (angol nyelven): www.worldblindunion.org
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