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TranziŃie sigură şi echitabilă ?
Provocări globale la adresa dezvoltării durabile.
Secolul 21 se confruntă cu două provocări definitorii. Prima este prevenirea
schimbărilor climatice periculoase şi deteriorării resurselor naturale care ar
periclita serios calitatea vieŃii pentru generaŃiile prezente şi viitoare. A doua
provocare ar fi asigurarea dezvoltării durabile pe trei dimensiuni principale:
creştere economică, echitate socială şi protecŃia mediului.
“Economia verde” a devenit o emblemă pentru societatea şi economia
sustenabilă care protejează mediul pentru generaŃiile viitoare şi care este mult mai
echitabilă şi mai incluzivă pentru toŃi indivizii şi toate statele.
Ca un rezultat, orientarea către o “economie verde”, crearea de “locuri de
muncă verzi” şi “înverzirea” industriilor, a proceselor de producŃie şi a locurilor de
muncă actuale a devenit elementul cheie pentru atingerea dezvoltării sociale şi
economice durabilă din punct de vedere al mediului.
În acest context, incluziunea socială, dezvoltarea socială şi protecŃia mediului ar
trebui să fie în strânsă legătură cu asigurarea de locuri de muncă sigure şi
sănătoase şi cu munca decentă pentru toŃi.
IniŃiativa Locuri de Muncă Verzi este o iniŃiativă comună a Programului
NaŃiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii
(ILO), a OrganizaŃiei InternaŃionale a Angajatorilor (IOE) şi a ConfederaŃiei
InternaŃionale a Sindicatelor (ITUC)1.
Aceasta susŃine eforturile concertate ale guvernelor, patronatelor şi
sindicatelor de promovare, într-o lume a schimbărilor climatice, a politicilor
coerente şi durabile pentru mediu şi a programelor eficiente menite să genereze
locuri de muncă verzi şi muncă decentă pentru toŃi.
IniŃiativa Locuri de Muncă Verzi defineşte locurile de muncă verzii după cum
urmează:
„Munca decentă care contribuie direct la reducerea impactului asupra
mediului a întreprinderilor, sectoarelor economice sau economiei în general prin
reducerea emisiilor, deşeurilor şi poluării şi prin conservarea şi restaurarea
ecosistemelor…
Locurile de muncă verzi trebuie să fie caracterizate de munca decentă, spre
exemplu locuri de muncă bune care să ofere salarii adecvate, condiŃii de muncă
sigure, siguranŃa locului de muncă, perspective rezonabile pentru carieră şi
respectarea drepturilor lucrătorilor.”
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Potrivit acestei definiŃii, orice muncă, inclusiv “munca verde”, trebuie să
adere la principiile ce guvernează securitatea şi sănătatea lucrătorilor din moment
ce acestea reprezintă indicatori esenŃiali pentru Munca Decentă.
Prin evidenŃierea dimensiunii legate de angajare şi prin asigurarea
introducerii conceptului de Muncă Decentă în definiŃia locurilor de muncă verzi,
OIM reafirmă că “Munca Decentă este Munca Sigură”ii. De aceea, asigurarea
securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor şi protecŃia mediului trebuie să se întrepătrundă
pentru a asigura o abordare completă a dezvoltării durabile.
Un mediu de muncă sigur şi sănătos şi protecŃia mediului în general sunt
adeseori cele două feŃe ale aceleiaşi monede. Măsurile de reducere a impactului
negativ a locului de muncă asupra mediului poate proteja şi comunităŃile locale.
De asemenea, când sunt incorporate în procesele de producŃie măsuri cu
caracter de protecŃie în ceea ce priveşte impactul asupra mediului, securitatea şi
sănătatea lucrătorilor trebuie să fie un element de luat în considerare. Punerea în
aplicare a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă (SSM) reprezintă o
contribuŃie majoră la “înverzirea” întreprinderilor şi a economiei.
2. Dezbaterea „verde” şi dimensiunea sa socială

Expansiunea economiei verzi pare să nu se asemene cu nici o altă tranziŃie
din istoria omenirii. PercepŃia în continuă creştere că degradarea climei şi a
mediului ameninŃă supravieŃuirea umanităŃii a declanşat căutarea de modele
economice alternative, cum ar fi “paradigma creşterii verzi” şi ceea ce reprezintă
ea în materie de creare de locuri de muncă, reconversie şi creştere economică.
În ciuda progresului, devine evident faptul că economia globală bazată pe
modelele actuale de consum şi producŃie reprezintă o povară grea pentru
ecosisteme şi critică pentru sistemele de supravieŃuire. Dezbaterea internaŃională
se axează pe orientarea către o economie verde ca o cale pentru dezvoltarea
durabilă, care să integreze cele trei dimensiuni: ecologică, economică şi sociopolitică. O ConferinŃă privind Dezvoltarea Durabilă (UNCSD), cunoscută şi sub
numele de Rio+20, care va avea loc în luna iunie 2012 în Brazilia, se va axa pe
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două teme: O economie verde în contextul dezvoltării durabile şi eradicării
sărăciei; şi cadrul instituŃional pentru realizarea acestei dezvoltări durabile.
OIM a participat la procesul de pregătire a conferinŃei Rio+20 pentru a se
asigura că acŃiunile ce vor fi adoptate pentru realizarea dezvoltării durabile vor
include o amplă dimensiune socială printr-o mai bună armonizare cu standardele
şi valorile OIM cum ar fi Munca Decentă, condiŃii corecte de angajare şi protecŃia
lucrătorilor. OIM se concentrează în special pe:
• Întărirea eforturilor comune pentru o tranziŃie la economia verde eficientă din
punct de vedere economic, justă din punct de vedere social şi sănătoasă din
punct de vedere al mediului;
• Crearea de locuri de muncă verzi şi promovarea întreprinderilor sustenabile;
• Elaborarea unui Cadru instituŃional şi politic pentru o “TranziŃie Corectă”;
• Extinderea sistemelor de protecŃie socială şi promovarea incluziunii sociale
în politicile economice verzi;
• Includerea organizaŃiilor sindicale şi patronale şi a instituŃiilor responsabile
cu piaŃa muncii în procesul de guvernare şi în implementarea de
mecanisme.
ReprezentanŃi guvernamentali, oameni de afaceri, lucrători şi organizaŃii vor
juca un rol important în garantarea faptului că acŃiunile derulate şi cadrul creat vor
conduce către o economie verde durabilă. Atât statele dezvoltate, cât şi cele în
curs de dezvoltare ar trebui să beneficieze din această tranziŃie având în vedere
necesităŃile şi resursele locale pe care le au la dispoziŃie.
3. NuanŃele de verde în locurile de muncă verzi

NoŃiunea de muncă verde nu este absolută din moment ce există mai multe
“nuanŃe” de verde în cadrul cărora există praguri care definesc gradul dorit de
îmbunătăŃire a mediului. Acesta este un concept care evoluează constant pe
măsură ce facem tot posibilul să ajungem la o economie verde.
4

La început, numai acele locuri de muncă legate de protecŃia biodiversităŃii şi
a mediului erau considerate a fi “verzi”. În prezent, această noŃiune a fost extinsă
pentru a include crearea de locuri de muncă ce contribuie la eficientizarea folosirii
resurselor şi la reducerea emisiilor de carbon în sectoarele verzi, precum şi
profesiile care joacă un rol important în ecologizarea industriilor din întreaga
economie.
Cele mai multe studii privind locurile de muncă verzi indică faptul că cele
mai importante domenii ale activităŃii economice care au cel mai mare potenŃial de
generare de noi locuri de muncă verzi sunt: energia regenerabilă, construcŃiile,
transporturile, reciclarea, silvicultura şi agricultura.
IniŃial, creşterea în aceste sectoare s-a produs în special în statele
industrializate şi în câteva economii emergente, cum ar fi Brazilia şi China; totuşi
acest fenomen s-a extins în ultimii ani şi la alte state emergente sau în curs de
dezvoltare2.
Locurile de muncă verzi includ noi oportunităŃi de joburi într-un spectru larg
de ocupaŃii, de la manageri şi cercetători ştiinŃifici la tehnicieni şi fermieri, şi pentru
mulŃi şomeri din rândul populaŃiei rurale şi urbane, inclusiv pentru locuitorii
cartierelor sărace.
Consolidarea bunăstării populaŃiei lumii trebuie să fie parte din realizarea
dezvoltării durabile. Această schimbare de gândire presupune că, în timp ce
riscurile pentru mediu vor fi reduse, echitatea socială şi bunăstarea oamenilor vor
înregistra o creştere.
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Din acest motiv, dimensiunea securităŃii şi sănătăŃii în muncă devine un
factor important în dezbaterea actuală privind economia. Conştientizarea
impactului noilor riscuri emergente3 legate de locurile de muncă verzi este
necesară. Există o oportunitate fără precedent de a garanta, chiar de la început
faptul că locurile de muncă verzi sunt sigure şi sănătoase pentru lucrători şi în
acelaşi timp, de a reduce impactul negative al acestora asupra mediului şi al
comunităŃilor. Integrarea măsurilor de prevenire şi control în faza de creare este
crucială pentru eliminarea riscurilor profesionale şi a celor asociate cu
“tehnologiile” verzi
4. Locuri de muncă verzi şi riscuri profesionale
Progresul tehnologic şi dezvoltarea economică au depins întotdeauna de
existenŃa unor surse ieftine de energie. Sistemele actuale de producŃie şi transport
nu ar putea exista fără combustibili fosili de care depind în mare măsură. În
prezent toată lumea recunoaşte că nivelul de gaze cu efect de seră (GHG), cum
ar fi dioxidul de carbon şi metanul, afectează atmosfera terestră şi este un factor
important în schimbările climatice care se produc.
Tehnologiile în schimbare rapidă, actuala scădere economică şi creştere a
şomajului, trendurile demografice, precum şi modificările climatice şi
constrângerile energetice, contribuie la accelerarea către dezvoltarea activităŃilor
economice şi a locurilor de muncă care necesită un consum redus de energie şi
un impact cât mai mic asupra mediului. Totuşi, există un risc ca în procesul de
creare a locurilor de muncă verzi, noile riscuri profesionale emergente să fie
scăpate din vedere. InvestiŃiile recente în tehnologii prietenoase cu mediul pentru
crearea de locuri de muncă verzi a generat preocupări în legătură cu insuficienta
atenŃie acordată riscurilor profesionale legate de aceste joburi, şi astfel
necesitatea de a integra măsurile de securitate şi sănătate în muncă încă de la
crearea locurilor de muncă verzi. Chiar dacă anumite locuri de muncă sunt
considerate “verzi”, tehnologiile folosite pot să nu fie deloc “verzi”.
Deoarece, în general, tehnologiile “verzi” scad riscul de expunere
periculoasă, astfel de schimbări trebuie analizate atent înainte de implementare.
Înlocuirea unor substanŃe periculoase pentru mediu cu unele mai prietenoase cu
mediul înconjurător s-a dovedit a fi mai periculoasă pentru sănătatea lucrătorilor.
De exemplu, substituirea vopselelor pe bază de solvenŃi cu cele pe bază de
apă a inclus adăugarea de biocide. Substituirea hidro-cloroflorocarburilor cu
cloroflorocarburi a mărit riscul de expunere la agenŃi cancerigeni, precum şi riscul
de incendiu.
Orice activitate economică în care sunt implicaŃi oameni presupune un
echilibru între risc şi beneficiu, în funcŃie de natura activităŃii, riscul putând merge
de la pierderi materiale minore până la afectarea stării de sănătate sau pierderea
vieŃii. Chiar dacă este verde sau nu, munca va genera întotdeauna riscuri de
accidentare sau de îmbolnăvire, reducerea şi eliminarea acestora rămânând
principiul fundamental al SSM. Aplicarea sistemelor de reglementare în domeniul
SSM nu depinde de “culoarea” locului de muncă. Pentru toate locurile de muncă,
oricare ar fi “nuanŃa de verde”, angajatorii trebuie să asigure medii şi condiŃii de
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muncă sigure şi sănătoase pentru lucrătorii lor. În acest sens, tehnologiile şi
procesele de producŃie legate de locurile de muncă verzi trebuie să constituie
obiectul evaluării de risc şi a planului de management ca şi în cazul oricărui alt loc
de muncă, de preferat din faza de proiectare şi din stadiile pre-operaŃionale.
Aceste evaluări reprezintă de asemenea o cale eficientă de a determina
dacă o tehnologie care a fost etichetată ca fiind “verde” nu are sau are un nivel
minim de impact asupra mediului.
Evaluarea riscurilor profesionale care ar putea fi asociată cu noile tehnologii
“verzi” şi locurile de muncă legate de acestea, înainte să devină parte a activităŃii
economice, este în prezent obiect de dezbatere.
Din moment ce aceste locuri de muncă sunt menite să ajute la
îmbunătăŃirea calităŃii mediului, la revitalizarea economiei şi la crearea de noi
oportunităŃi de angajare, unul dintre cele mai mari riscuri este ca, în graba de a
crea cât mai multe noi locuri de muncă, să se acorde prea puŃină atenŃia calităŃii şi
faptului că incidenŃa accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, sau chiar
decesele, pot creşte înainte ca măsurile adecvate de protecŃie să fie puse în
practică.
Cei care lucrează în locuri de muncă verzi se pot confrunta cu riscuri
similare celor de la locurile de muncă tradiŃionale. Aceste riscuri pot părea noi
multor lucrători care activează în industriile “verzi” care se dezvoltă rapid. În plus,
lucrătorii pot fi expuşi la riscuri noi, care poate că nu au fost identificate anterior.
De exemplu, lucrătorii din industria energiei solare pot fi expuşi la cadmium
tellurid (cunoscut ca fiind cancerigen) dacă nu sunt implementate măsuri adecvate
de control. De aceea, în acest moment, este tot mai important să se asigure că
procesul de creare de locuri de muncă integrează strategiile de prevenire create
pentru a anticipa, identifica, evalua şi controla noile riscuri şi riscurile ce rezultă
din aceste locuri de muncă.
Interesul primar este focalizarea pe cei care lucrează cu noile tehnologii sau
sunt afectaŃi direct de acestea. CombinaŃiile între riscurile noi şi emergente
prezintă de asemenea interes, de exemplu, la instalarea panourilor solare, când
riscurile electrice se combină cu riscurile legate de munca la înălŃime.
4.1. Riscuri profesionale în energii regenerabile
Energia regenerabilă creează mai multe locuri de muncă per unitate de
capacitate instalată, decât staŃiile de alimentare cu combustibili fosili.
În plus, un număr estimativ de persoane angajate în prezent în sectorul
energiei regenerabile s-ar ridica la aproximativ 4,2 milioane la nivel mondial.
Jumătate dintre aceştia activează în sectorul biocombustibili, cei mai mulŃi în
creşterea şi colectarea furajelor, dar şi în industria de procesare.
Germania, Japonia, China, Brazilia şi Statele Unite joacă roluri deosebit de
importante în dezvoltarea tehnologiei regenerabile, şi, până acum, au strâns
laolaltă un număr important de joburi în sectorul energiei regenerabile la nivel
mondial. Antreprenorii europeni deŃin peste trei sferturi din vânzările de turbine
eoliene la nivel mondial. India este de asemenea o forŃă importantă în sectorul
energiei regenerabile.
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Energia regenerabilă include energia solară, energia eoliană, hidroenergia,
bioenergia, energia produsă de valurile marine şi de mare, şi energia geotermală.
Energia solară, eoliană şi din biomasă sunt cele mai folosite şi sunt descrise mai
jos.
4.2. Energie solară

Energia solară poate fi convertită în energie electrică prin utilizarea
panourilor fotovoltaice (PV), sau prin concentrarea energiei solare (CSP).
Riscurile profesionale există în producerea, instalarea şi eventual stocarea
deşeurilor la scoaterea din uz a panourilor fotovoltaice. Peste 15 materiale
periculoase sunt utilizate la producerea panourilor fotovoltaice. Multe riscuri pot să
apară din utilizarea produselor chimice în combinaŃie cu siliconul în numeroase
procese tehnologice de producŃie. ProducŃia de celule fotovoltaice implică şi un
număr de agenŃi de curăŃare care pot fi toxici. În consecinŃă, lucrătorii implicaŃi în
producŃia de module şi componente fotovoltaice trebuie să fie protejaŃi la
expunerea la aceste materiale. Panourile solare fotovoltaice pot crea un nou val
semnificativ de deşeuri la finalul duratei de utilizare (care este estimată la 20 până
la 25 de ani), şi acestea conŃinând un număr mare de materiale noi (cum ar fi
cadmium tellurid şi gallium arsenide) care prezintă datorită procesului complex de
reciclare o provocare din punct de vedere tehnologic, al securităŃii şi sănătăŃii în
muncă şi al protecŃiei mediului.
Câteva riscuri fizice cu care se confruntă lucrătorii la instalarea sistemelor
de panouri solare sunt similare celor din domeniul construcŃii, dar sunt noi pentru
electricieni şi instalatorii care instalează panouri fotovoltaice sau sisteme solare
de încălzire a apei pe acoperişuri. Acestea pot presupune căderi de la înălŃime,
manipularea manuală, temperaturi ridicate, spaŃii închise şi electrocutare în timpul
montajului sau al operaŃiunilor de întreŃinere; există un risc suplimentar pentru
pompieri şi rezidenŃi de la fumul degajat de modulele fotovoltaice care ard, în caz
de incendiu.
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Energia Solară Concentrată utilizează razele de soare pentru a încălzi un
receptor care creează energie mecanică ce generează electricitate, în comparaŃie
cu panourile fotovoltaice, care utilizează conversia directă cu semi-conductori.
Riscurile în producŃia de Energie Solară Concentrată sunt legate de
construirea şi întreŃinerea instalaŃiilor la scală industrială, cum ar fi riscurile
electrice, temperaturile crescute şi riscurile legate de lumina solară concentrată.
4.3. Energie eoliană
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Generarea de energie eoliană a înregistrat o creştere spectaculoasă în
ultimele decenii şi este de aşteptat să se dezvolte în continuare. Tipurile de locuri
de muncă legate de acest sector se regăsesc în proiectarea, producerea
componentelor pentru turbine, construcŃia, instalarea, operarea şi întreŃinerea
turbinelor eoliene.
Tipurile de pericole şi riscuri în fabricarea morilor de vânt sunt similare celor
din industria de automobile şi instalaŃii pentru industria aerospaŃială, în timp ce
pericolele şi riscurile privind instalarea şi întreŃinerea acestora sunt similare celor
din construcŃii. Lucrătorii pot fi expuşi la riscuri chimice ca urmare a expunerii la
răşini epoxidice, stiren şi solvenŃi, gaze nocive, vapori şi pulberi şi la riscuri fizice
generate de părŃi aflate în mişcare, de manipularea manuală în fabricarea
lamelor/paletelor şi de întreŃinere. Există un risc de expunere la praf şi fum de la
fibra de sticlă, produşi de întărire, aerosoli şi fibre de carbon. Probleme de
sănătate obişnuite includ dermatita, ameŃeala, somnolenŃa, vătămarea ficatului şi
a rinichilor, băşicile, arsurile chimice şi efectele asupra reproducerii.
Riscurile fizice ce apar în activitatea de întreŃinere includ: căderi de la
înălŃime, afecŃiuni musculoscheletice determinate de manipularea manuală şi de
poziŃiile incomode atunci când se lucrează în spaŃii închise, încărcare fizică de la
căŃărarea pe turnuri, electrocutare, precum şi leziuni cauzate de lucrul cu maşini
de rotaŃie şi de obiecte care cad. Estimările numerice privind accidentele,
vătămările şi îmbolnăvirile sunt incerte din cauza lipsei de date statistice
disponibile şi din cauza diferitelor tehnici de producŃie utilizate de către diferiŃi
producători de turbine eoliene.

4.4. Energie hidroelectrică
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Hidroenergia produce electricitate fără a utiliza combustibili fosili şi, prin
urmare, nu este parte din emisiile cauzate de producŃia de energie electrică din
cărbune, petrol sau centralele electrice pe bază de gaze arse. Impactul centralei
hidroelectrice asupra mediului este legat de îndiguire sau de scăderea nivelului
apei, schimbări în fluxul de apă şi construirea de baraje, drumuri şi linii electrice.
Centrala hidroelectrică furnizează în prezent mai mult de 17% din energia
electrică din lume, ceea ce o face să fie, de departe, cea mai importantă energie
din surse regenerabile pentru producerea de energie electrică. ContribuŃia
hidroenergiei de mică putere la capacitatea electrică a lumii este similară celei din
alte surse de energie regenerabile şi aproximativ 53% din această capacitate se
află în Ńările în curs de dezvoltare4.
Hidroenergia de mică putere este, în majoritatea cazurilor, orice mic baraj
sau structură hidraulică ce stochează apă foarte puŃină sau deloc. Prin urmare,
aceste instalaŃii nu au acelaşi tip de efecte negative asupra mediului înconjurător
local ca marile centrale hidroelectrice. Pericolele şi riscurile asociate construcŃiei,
exploatării şi întreŃinerii de centrale hidroelectrice mari sunt cele legate de
industria de construcŃii şi de transmiterea şi distribuŃia de energie electrică.
Acestea includ leziuni provocate de echipamente mecanice şi de
manipularea materialelor, pericolele electrice determinate de lansare neaşteptată
de energie electrică de la instalarea de linii aeriene şi subterane sau de la
construcŃie în substaŃii aflate sub tensiune, expunerile la substanŃe chimice
determinate de gazul de hexafluorură de sulf şi bifenili policloruraŃi.
Lucrătorii trebuie să fie dotaŃi cu echipament de protecŃie, inclusiv centuri de
securitate (lomboabdominale), curele de siguranŃă, şi sfori, echipamente de
protecŃie respiratorie şi echipamente electrice de protecŃie. Trebuie, de
asemenea, să existe proceduri privind acŃiunea în situaŃii de urgenŃă. În mod
frecvent se produc accidente grave în timpul construcŃiei de baraje de mari
dimensiuni. Aceste instalaŃii pot avea, totodată, un impact social grav în cazul în
care sunt deplasate comunităŃi locale şi populaŃii indigene.
4.5. Bioenergie
Bioenergia este într-un proces de dezvoltare rapidă şi include
biocombustibili lichizi, biogaz şi biomasă modern pentru încălzire şi producerea de
energie. Dezvoltarea tehnologică viitoare a biocarburanŃilor va lua în considerare
o gamă mai largă de materii prime pentru bioetanol şi biodiesel, cum ar fi algele,
iatrofa/curcas (Jatropha Curcas) (în monoculturi) şi uleiul de gătit/grăsimile
animale folosite. Una din preocupările sociale majore este impactul utilizării
terenurilor pentru culturi energetice. Biocombustibilii sunt din ce în ce mai
monitorizaŃi de către cercetători şi ecologişti pentru contribuŃia lor la creşterea
preŃurilor la produsele alimentare, pentru pierderea biodiversităŃii şi pentru că nu
reuşesc să reducă emisiile globale de carbon.
Gravitatea acestor efecte va depinde de cât de atent este gestionată
resursa, de tipul tehnologiei de bioenergie utilizată şi varietatea mare de metode
de producŃie şi de conversie, fiecare cu un impact diferit asupra mediului.
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Fie în formă solidă, lichidă sau gazoasă, bioenergia ridică, la rândul ei,
probleme de SSM şi de mediu. Pericolele sunt, în cea mai mare parte, asociate
producŃiei de materie primă şi sunt similare celor din agricultură şi silvicultură.
ProducŃia de materii prime tradiŃionale, cum ar fi cea de soia sau de trestie
de zahăr, poate fi asociată expunerii la agro-chimice. Recoltarea manuală a
trestiei de zahăr, de asemenea, implică manipularea de sarcini fizice grele în
medii, de obicei, calde şi umede. În cazuri extreme, acest lucru poate duce la
moarte prin epuizare ca urmare a deshidratării. În prelucrarea termică apare
expunerea la agenŃi cancerigeni, gaze, monoxid de carbon, oxizi de sulf, plumb,
compuşi organici volatili (COV) şi urme de mercur, metale grele şi dioxine.
Cantitatea de poluare emisă pe unitate de energie generată variază în mare
măsură în funcŃie de tehnologie.
În depozitare, biomasa prezintă un risc de incendiu atunci când este uscată,
iar materialul utilizat pentru procesele de biomasă nu se păstrează întotdeauna
bine; există, de asemenea, un risc de explozie atunci când particule mici sunt
dispersate în aer. Biomasa poate produce şi o poluare a aerului la nivel local,
spori şi lichide murdare, care ar putea afecta sănătatea şi, în consecinŃă, sunt
necesare o manipulare atentă şi măsuri de izolare. Problemele de securitate care
decurg din aspectele din aval sunt, în general, foarte asemănătoare cu procesele
echivalente din resurse fosile. De exemplu, cerinŃele pentru operarea în siguranŃă
a turbinelor cu gaz, depozitarea în condiŃii de siguranŃă, manipularea şi transportul
de lichide inflamabile sunt bine cunoscute.
5. Managementul deşeurilor şi reciclarea

Reciclarea va fi din ce în ce mai mult o parte integrantă din designul
produsului şi a gestionării deşeurilor. Cu toate acestea, noile tehnologii de
reciclare ar putea genera riscuri noi, deoarece va fi un accent tot mai mare pe
procesele avansate ce vizează păstrarea calităŃilor de performanŃă a materialelor.
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De asemenea, atunci când sunt colectate ca deşeuri, noile materiale şi
produse pot prezenta o diversitate de riscuri profesionale generate de
nanomateriale, de noi tipuri de produse chimice şi până la deşeurile electronice în
continuă creştere. În plus, eliminarea deşeurilor se transformă într-o nouă ramură
a sectorului energetic în care procesele de tipul deşeuri-la-energie pot genera
pericole provenite din producŃia de gaze impur, explozii, substanŃe periculoase şi
gaze în spaŃii închise.

Programul OIM de locuri de muncă verzi identifică managementul deşeurilor
ca una dintre sursele de locuri de muncă verzi cu cea mai rapidă creştere. Cu
toate acestea, multe dintre locurile de muncă din gestionarea deşeurilor, verzi în
teorie, nu sunt verzi în practică, din cauza prejudiciilor cauzate de practici
necorespunzătoare mediului şi sănătăŃii umane.
Activitatea de reciclare poate fi murdară, poluantă, nedorită, chiar
periculoasă şi este adeseori prost plătită, chiar şi în Ńările dezvoltate.
Un studiu al condiŃiilor de muncă în centre de reciclare din Suedia, de
exemplu, a identificat o serie de riscuri şi a descoperit o frecvenŃă ridicată a
accidentelor. Concluziile studiului respectiv au fost că există o nevoie clară de
acŃiuni de prevenire în mai multe domenii, cum ar fi maşini şi echipamente mai
bune şi mai multă formare, în special în gestionarea deşeurilor periculoase.
Lucrători de la o instalaŃie de reciclare a deşeurilor electrice din Marea
Britanie au fost afectaŃi de otrăvire cu mercur, generată de reciclarea de becuri
ecologice care conŃin mercur, ca urmare a unor practici neadecvate de lucru.
Un alt exemplu este reciclarea deşeurilor din metal, iar aceasta este o
industrie importantă, cu numeroşi lucrători. În Statele Unite, cauze comune de
îmbolnăvire în această industrie sunt intoxicaŃiile cu metale grele, tulburări ale
unor traume repetate, bolile de piele şi tulburările respiratorii.
În majoritatea Ńărilor în curs de dezvoltare, cantităŃile în continuă creştere de
deşeuri au copleşit capacităŃile guvernelor locale de a gestiona eficient. De foarte
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multe ori, deşeurile medicale infecŃioase şi deşeurile industriale toxice nu sunt
separate de deşeurile menajere înainte de dezafectarea gropii/grămezii de gunoi.
ActivităŃile de reciclare sunt în principal efectuate de lucrătorii din economia
informală. Se estimează că sunt între 15 milioane şi 25 milioane de sortatori de
deşeuri la nivel mondial. China, care este cel mai mare generator de deşeuri din
lume, deŃine un număr estimativ de 10 milioane de oameni care lucrează în acest
sector. Sortatorii de deşeuri sunt, de obicei, vulnerabili, oameni săraci, adesea
femei şi copii, care sunt continuu expuşi la substanŃe periculoase, sticlă spartă şi
la agenŃi patogeni, şi aceştia nu sunt, în general, recunoscuŃi din punct de vedere
social sau economic. SituaŃia este deosebit de dramatică dacă luăm în
considerare fluxurile de deşeuri noi, complexe şi periculoase, cum ar fi cele
electronice.
Pentru ca activitatea de sortare a deşeurilor să devină un loc de muncă
decent şi verde, sortatorii de deşeuri trebuie să fie capabil să organizeze şi să
lucreze într-un mediu îmbunătăŃit, iar copiilor nu ar trebui să li se permită accesul
la gropile de eliminare a gunoaielor. Prin măsuri cum ar fi instruirea lucrătorilor,
reamenajarea spaŃiului de eliminare, introducerea de facilităŃi modeste de sortare,
acordarea de echipamente de protecŃie, alimentarea cu apă pentru spălat şi
salubritate, prin educaŃie şi igienă, sortatorii de deşeuri ar putea avea condiŃii mai
bune de muncă, iar riscurile la adresa sănătăŃii s-ar reduce. De asemenea, se
recomandă ca în locurile de depozitare să se permită accesul numai adulŃilor cu
drept de acces în zona respectivă. Punerea în aplicare a unor dispoziŃii simple de
SSM, ca prim pas, ar putea oferi cel mai uşor punct de intrare pentru extinderea
măsurilor minime de protecŃie a forŃei de muncă pentru acest grup de operatori din
economia informală.
5.1. Dezmembrarea navelor
În prezent, 90% din dezmembrarea navelor din lume se desfăşoară în
Bangladesh, China, India, Pakistan şi Turcia. Industria de dezmembrare a navelor
a devenit o parte esenŃială a economiei pentru aceste Ńări, deoarece utilizează
intensiv forŃă de muncă şi este o sursă majoră de locuri de muncă. Întrucât
reciclează metal şi reduce mineritul şi producŃia de metal brut, industria de
dezmembrarea navelor ar putea fi clasificată ca o sursă potenŃială de „locuri de
muncă verzi". Cu toate acestea, datorită caracteristicilor navelor şi ale materialelor
extrem de poluante care se utilizează, activităŃile de dezmembrare a navelor sunt
surse de pericole grave de sănătate în muncă şi pentru mediu.
CondiŃiile neadecvate de muncă predomină, iar mecanismele eficiente de
control lipsesc. Pericolele principale asociate cu dezmembrarea navelor includ
expunerea la substanŃe periculoase şi deşeuri, cum ar fi azbest, uleiuri şi reziduuri
uleioase, vopsele toxice, PCB-uri, izocianidă, acid sulfuric, plumb şi mercur. Alte
pericole şi riscuri includ factorii fizici, mecanici, biologici, ergonomici şi
psihosociali.
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În conformitate cu ConvenŃia de la Basel5, navele vechi ar trebui considerate
deşeuri toxice, iar o cerinŃă principală este aceea ca navele să fie curăŃate de
conŃinutul lor toxic înainte de a fi dezmembrate.
Pentru a transforma dezmembrarea navelor într-o sursă de locuri de muncă
verzi şi decente, este necesară promovarea unor condiŃii adecvate de muncă şi
de protecŃie a sănătăŃii şi securităŃii lucrătorilor, prin instruire, furnizare de
echipament de securitate, asigurarea de mediu adecvat de lucru şi clădiri în
condiŃii de igienă. Angajarea forŃei de muncă este, de asemenea, importantă
pentru dreptul acestor lucrători la muncă decentă.
De asemenea, trebuie dezvoltat un parteneriat global de armatori, firme ce
dezmembrează nave, angajatori, sindicate şi servicii de inspecŃie pentru a
implementa standarde globale. Un număr de instrumente internaŃionale oferă
îndrumare în ceea ce priveşte buna gestionare a activităŃilor de dezmembrare a
navelor.
6. Riscuri SSM în ecologizarea sectoarelor tradiŃionale
6.1. Minerit şi tehnologii extractive
Mineritul este unul dintre sectoarele cele mai periculoase, atât cel de
suprafaŃă, cât şi mineritul subteran. OperaŃiunile din minerit pot expune lucrătorii
la o gamă largă de riscuri ce ar putea provoca vătămări, boli profesionale sau
deces; ele nu sunt discutate în detaliu aici. Cu toate acestea, printre riscurile
asociate cu activităŃile miniere şi cele de excavaŃii se numără: riscul de incendii şi
explozii, electrocutări, expunerea la praful de siliciu, la mercur, la alte substanŃe
chimice şi căldură. Silicoza este una dintre cele mai grave boli profesionale. Este
o boală pulmonară incurabilă provocată de inhalarea de praf care conŃine siliciu
cristalin liber. Cu potenŃialul de a conduce la invaliditate fizică progresivă şi
permanentă, silicoza continuă să fie una dintre cele mai grave boli profesionale
din lume.
Impactul practicilor miniere asupra mediului este bine cunoscut. Gazele cu
efect de seră (cum ar fi dioxidul de carbon, metanul şi oxidul de azot), utilizarea
de combustibili, energie şi apă şi posibila introducere a agenŃilor de contaminare
au un impact în diferitele etape ale ciclului de viaŃă al unei mine. Impactul
mercurului asupra mediului şi sănătăŃii este cel mai evident în regiunile miniere.
Când este eliberat mercur, acesta poate călători pe distanŃe lungi şi se
depune pe sol şi în lacuri.
Optimizarea planificării mineritului şi a proceselor miniere, a operaŃiunilor,
tehnologiilor şi echipamentelor prin proiectarea din timpul fazelor de concepŃie şi
de pre-fezabilitate ale unui proiect minier permite încorporarea de măsuri de
securitate şi sănătate şi evaluarea impactului potenŃial asupra mediului şi
prevenirea unui astfel de impact. O astfel de abordare ar putea contribui la o
creştere semnificativă în protecŃia securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor, la reducerea
emisiilor cu efect de seră şi a contaminării. Prin urmare, excelenŃa în protecŃia
sănătăŃii, a securităŃii şi a mediului înconjurător trebuie să se numere printre
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parametrii-cheie pe baza cărora trebuie să fie evaluată performanŃa conducerii
integrate a companiilor miniere.
În multe zone rurale sărace din întreaga lume, bărbaŃi, femei şi copii
lucrează în exploatări miniere artizanale a zăcămintelor de aur cu mercur pentru a
extrage aurul din minereu, metoda cea mai simplă şi mai ieftină disponibilă, dar şi
extrem de periculoasă. Micile exploatări miniere de aur artizanale fac parte din
economia informală. Prin urmare, trebuie să fie puse în aplicare măsuri speciale
pentru protejarea minerilor din acest sector, expuşi la mercur, prin furnizarea de
mijloace mai sigure de exploatare a aurului sau de mijloace alternative de ocupare
a forŃei de muncă pentru comunităŃile din zonele respective.
6.2. Agricultură

Agricultura durabilă prevede integrarea sănătăŃii mediului, viabilitatea
economică şi echitatea socială, inclusiv managementul resurselor naturale. De
asemenea, agricultura durabilă promovează o reducere în utilizarea, înlocuirea
sau eliminarea substanŃelor chimice în agricultură (agrochimicelor), cum ar fi
pesticide, îngrăşăminte şi alŃi agenŃi, precum şi utilizarea de măsuri de protecŃie a
solului, cum ar fi arat-zero, îmbogăŃirea cu materii organice şi irigare cu
economisirea apei. Agricultura ecologică/organică elimină cele mai multe dintre
produsele agrochimice, şi oferă un răspuns la utilizarea lor excesivă şi la impactul
lor asupra sănătăŃii lucrătorilor din sectorul agricol şi a consumatorilor şi asupra
mediului. Cu toate acestea, ea foloseşte mult mai intensiv forŃa de muncă şi,
adesea, este mai puŃin productivă decât agricultura comercială. Ca urmare,
ambele tipuri de agricultură coexistă şi noi tehnologii au fost incluse în agricultura
comercială, pentru a reduce utilizarea produselor agrochimice, prin, de exemplu,
utilizarea de organisme modificate genetic (OMG), care fac culturile rezistente la
insecte.
Chiar dacă a fost analizată o diminuare a expunerii (chimice) a lucrătorilor
agricoli la pesticide după încorporarea biotehnologiei agricole, există puŃine
cercetări privind starea de sănătate şi implicaŃiile legate de securitate pentru
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lucrătorii din activităŃile de producŃie agricolă, manipulare, prelucrare şi depozitare
a OMG. Cele mai multe cadre de reglementare şi de cercetarea OMG se referă la
evaluarea riscurilor legate de siguranŃa alimentară şi de protecŃia mediului.
Deşi riscurile profesionale sunt similare celor din agricultură, expuneri
diferite rezultă din practicile de producŃie, din competenŃele lucrătorilor şi
cunoştinŃele necesare pentru a produce sau a utiliza OMG ca materii prime în
procesul de producere a alimentelor, fibrelor, produselor farmaceutice, precum şi
în alte aplicaŃii viitoare ale biotehnologiei şi ingineriei genetice.
Alături de riscurile tradiŃionale şi de cele specifice, în agricultură vor apărea
riscuri generate de aceste practici noi legate de obŃinerea de culturi planificate şi
animale mai valoroase. De exemplu, pentru a se evita contaminarea încrucişată a
produselor modificate genetic şi pentru a uşura curăŃarea sistemelor de
depozitare şi de manipulare, vor trebui să fie concepute noi tipuri de sisteme de
manipulare. Praful generat de produsele modificate genetic poate provoca reacŃii
diferite atunci când este inhalat, în comparaŃie cu produsele din culturile
tradiŃionale. Sistemele animale transgenice vor necesita manipulare de
specialitate, echipamente de muls, instalaŃii de prelucrare şi sisteme de securitate.
Fie că sunt puse în aplicare practici tradiŃionale, fie organice, principiile şi
orientările relevante pentru SSM în agricultură furnizate de instrumente ale OIM şi
manualele sunt importante pentru a asigura condiŃii de muncă şi medii de muncă
sigure şi sănătoase pentru lucrătorii agricoli, agricultori şi familiile acestora,
precum şi pentru popoarele indigene.
6.3. Silvicultură

Defrişarea şi degradarea pădurilor contribuie cu aproximativ 18% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră, luând în comparaŃie cei mai mari contributori,
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atât din agricultură, cât şi din sectorul transporturi. Riscurile profesionale şi
riscurile ce intervin în managementul durabil al pădurilor sunt similare celor
generate de metodele forestiere convenŃionale.
O diferenŃă esenŃială este faptul că un management durabil se bazează pe
lucrători competenŃi şi care-i protejează. EvoluŃia locurilor de muncă verzi în acest
sector depinde de includerea condiŃiilor pentru o muncă decentă în practica de
management durabil al pădurilor. Standardele de muncă decentă, inclusiv
recomandările de a utiliza îndrumările OIM privind SSM în silvicultură, precum şi
preocupările sociale ale comunităŃilor locale reprezintă o parte din standardele
forestiere mai importante de certificare pentru o silvicultură durabilă. Ele sunt
acum extinse la lanŃul de valori din aval, în industria lemnului, celulozei şi hârtiei.
Sindicatele au militat constant pentru includerea principiilor din standardele
internaŃionale de muncă ale OIM, în sistemele de certificare pentru a asigura
protecŃia drepturilor lucrătorilor.
În crearea de locuri de muncă verzi autentice sunt esenŃiale în evoluŃiile
viitoare, procesele şi mecanismele care să permită oamenilor şi comunităŃilor,
interesaŃi direct de resursele forestiere să participe la procesul decizional al
managementului pădurilor. Un număr de publicaŃii OIM oferă, de asemenea,
orientări privind securitatea şi sănătatea în munca din silvicultură.
6.4. ConstrucŃii şi renovare
Clădirile aduc o contribuŃie majoră la gazele cu efect de seră. Prin urmare,
construcŃiile noi, care sunt eficiente din punct de vedere energetic şi renovarea
durabilă a clădirilor existente au un potenŃial imens pentru crearea de locuri de
muncă verzi. În utilizarea de resurse pentru construcŃia de clădiri verzi sunt
aplicate principiile ecologiei şi eficienŃei. Acest lucru presupune diferite
competenŃe tehnologice şi condiŃii de management. ConstrucŃiile eficiente din
punct de vedere energetic şi renovările durabile necesită dezvoltarea unor abilităŃi
şi instruiri mult diferite faŃă de cele necesare pentru clădiri tradiŃionale.
OIM a elaborat 7 principii pentru construcŃie durabilă şi renovare, luând în
considerare întregul ciclu de viaŃă al unei clădiri6:
• reducerea consumului de resurse,
• reutilizarea resurselor,
• utilizarea de resurse reciclabile (reciclare),
• protecŃia naturii, eliminarea produselor toxice,
• eliminarea riscurilor chimice,
• aplicarea costului ciclului de viaŃă (ştiinŃe economice),
• concentrarea pe calitate.
ConstrucŃiile reprezintă unul dintre sectoarele cele mai periculoase. Nevoia
de întreprinderi calificate şi competente pentru proiectele de construcŃii verzi
creează o bună oportunitate pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă în acest
sector, îmbunătăŃind în acelaşi timp, şi competenŃele de SSM. ExperienŃa
demonstrează că, fără aceste condiŃii prealabile, clădirile verzi, nu pot fi
construite, nici măcar parŃial nu poate fi realizat potenŃialul lor tehnologic şi
economic.
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Un proiect de clădire verde poate include noi locuri de muncă verzi (cum ar
fi instalarea de panouri solare) şi tradiŃionale în egală măsură, cum ar fi turnarea
betonului. Prin urmare, locurile de muncă verzi din construcŃii vor avea multe
riscuri profesionale similare riscurilor tradiŃionale din construcŃii, cum ar fi cele
legate de suprafeŃele de lucru şi de deplasare, munca la înălŃime, scule de mână
şi electrice, energie electrică, spaŃii închise, precum şi depozitarea şi manipularea
de produse chimice. Introducerea de noi situaŃii (cum ar fi instalarea de
echipamente cu energie regenerabilă la înălŃimi, alimentarea sistemelor
energetice inteligente), combinate cu utilizarea materialelor noi de construcŃii (cum
ar fi cărămizi, materiale izolante şi vopsele care conŃin nanomateriale), poate fi, de
asemenea, sursă de pericole şi riscuri.
Astăzi, programele de certificare pentru construcŃii verzi, nu iau în
considerare sănătatea şi securitatea lucrătorilor în evaluarea unei construcŃii dacă
este, sau nu este, verde. Este clar faptul că muncitorii nu lucrează mai în
siguranŃă în construcŃii verzi comparativ cu construcŃiile tradiŃionale. Este, prin
urmare, esenŃial să se abordeze cu fermitate aceste pericole tradiŃionale şi să se
identifice posibilele pericole noi asociate cu elemente verzi de proiectare prin
evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi să se elimine
pericolele sau să se minimizeze riscurile.
6.5. Cazul special al energiei nucleare
Există opinii diferite cu privire la energia nucleară, dacă ar trebui sau nu ar
trebui să facă parte din mixul energetic viitor al economiei verzi. Pentru mulŃi,
energia nucleară nu este considerată o alternativă la combustibilii fosili,
acceptabilă pentru mediu, având în vedere problemele nerezolvate de securitate,
de sănătate şi de mediu legate de funcŃionarea centralelor electrice şi de
deşeurile radioactive rezultate, periculoase şi cu durată mare de viaŃă. Cei care
susŃin energia nucleară subliniază aspectele pozitive, mai ales cele referitoare la
impactul global redus asupra schimbărilor climatice. În timpul funcŃionării, nu
generează efectiv emisii de gaze cu efect de seră sau gaze acide (cum ar fi:
dioxidul de sulf şi oxizi de azot), spre deosebire de arderea combustibililor fosili
(cum ar fi cărbunele şi gazele naturale).
Indiferent de aceste dezbateri, este cert că, în prezent, peste 400 de
reactoare nucleare sunt în funcŃiune la nivel mondial şi este planificată construcŃia
mai multor astfel de reactoare. În acest context, este important să se consolideze
măsurile de securitate şi sănătate pentru protecŃia lucrătorilor şi a comunităŃilor.
Principalele surse de posibile pericole de distrugere sunt accidentele grave
şi radiaŃiile neobişnuite, iar preocupările legate de expunerea lucrătorilor la radiaŃii
ionizante sunt destul de mari. Utilizarea energiei nucleare ridică probleme
serioase cu privire la aspectele de securitate din industrie, cum ar fi: potenŃialul
accidentelor legate de centralele nucleare, cu rezultate catastrofale, ca în cazurile
de la Cernobîl şi Fukushima. Gestionarea necorespunzătoare a instalaŃiilor cu risc
major şi lipsa de tehnologie pentru gestionarea pe termen lung a deşeurilor
radioactive cu aspecte economice serioase sunt încă motive de îngrijorare.
Dezafectarea instalaŃiilor din centrale nucleare şi tratarea deşeurilor
radioactive sunt probleme curente, care vor trebui să fie luate în consideraŃie,
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dacă în viitor, se va renunŃa la utilizarea energiei nucleare sau se va intensifica.
Prin urmare, ar trebui să prevaleze principiile de management al SSM
privind instalaŃiile cu riscuri majore. În plus, principiile standardelor OIM şi codurile
de practici referitoare la protecŃia lucrătorilor împotriva radiaŃiilor ionizante sunt, de
asemenea, relevante pentru sectorul energiei nucleare.

7. DirecŃii de viitor
Construirea unei economii verzi este un răspuns necesar şi plin de speranŃă
pentru a corobora recesiunea economică globală, rata ridicată a şomajului,
schimbările climatice din ce în ce mai alarmante, degradarea generală a mediului
şi a resurselor pe cale de dispariŃie, inclusiv a apei potabile. Cu toate acestea,
succesul în procesul de tranziŃie, de la o economie bazată, în principal, pe
combustibili fosili la alta care este durabilă şi din punct de vedere ecologic va
necesita, în mod ideal, un puternic angajament politic global şi acŃiuni conjugate.
Cu toate acestea, o economie verde nu este social echitabilă, cuprinzătoare
şi durabilă în mod implicit. CoerenŃa între politicile economice, sociale, de muncă
şi de mediu este necesară pentru a maximiza oportunităŃile şi pentru a atenua
costul social al tranziŃiei.
Pe măsură ce economia verde se dezvoltă, este esenŃial ca securitatea şi
sănătatea lucrătorilor să fie integrate în politicile de creare a locurilor de muncă
verzi. Focalizarea actuală asupra tranziŃiei la o economie cu emisii reduse de
carbon ar trebui să ia în consideraŃie probleme complexe de mediu dintr-o
abordare multidisciplinară, integrând aspectele de mediu cu securitatea şi
sănătatea în muncă şi sănătatea publică, în acelaşi timp, luând în considerare şi
bunăstarea comunităŃilor din vecinătate.
Întrucât multe dintre riscurile iniŃiale persistă, iar în unele sectoare acestea
sunt agravate de noile tehnologii şi condiŃii de muncă, astăzi locurile de muncă
verzi nu se traduc neapărat prin locuri de muncă decente şi consecinŃe
îmbunătăŃite asupra mediului. Prin urmare, integrarea abordării de SSM implică
evaluarea pericolelor şi a riscurilor pentru lucrători, la toate locurile de muncă
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verzi, a tuturor proceselor şi produselor, prin implementarea evaluării riscului şi a
măsurilor de management. Un loc de muncă cu-adevărat verde trebuie să
integreze securitatea şi sănătatea în proiectare, achiziŃii, funcŃionare, întreŃinere,
utilizare, re-utilizare şi în politici de reciclare şi de luare a deciziilor. Un prim pas ar
fi integrarea securităŃii şi sănătăŃii în sistemele de evaluare, validare şi certificare,
precum şi aplicarea standardele de calitate a SSM în locuri de muncă verzi. Un alt
aspect important de luat în considerare este o analiză a ciclului de viaŃă pentru
locurile de muncă verzi, privind toate aspectele şi impacturile locului de muncă şi
ale lanŃului de aprovizionare, şi nu doar neutralitatea sa legată de schimbările
climatice. Acest lucru este relevant, în special, pentru sectoare precum:
construcŃii, reciclare deşeuri, producerea energiei solare şi prelucrarea biomasei.
Asigurând toate acestea, sistemele de inspecŃie a muncii, angajatorii şi
lucrătorii şi organizaŃiile lor joacă un rol-cheie. De exemplu, ar trebui să se Ńină
seama de importanŃa dialogului social şi a negocierilor colective pe probleme de
SSM, în această tranziŃie. În plus, reprezentanŃii din guvern, industrie şi organizaŃii
ale angajatorilor şi lucrătorilor, care sunt implicaŃi în condiŃiile pentru resursele
tehnice şi umane, precum şi în aspectele economice şi sociale ale politicilor
locurilor de muncă verzi, ar trebui să participe activ la proiectarea, implementarea
şi monitorizarea lor pentru a include securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi a
maximiza avantajele privind ocuparea forŃei de muncă decente.
Trecerea spre o economie verde implică stabilirea unor standarde înalte
pentru protecŃia mediului şi pentru crearea de locuri de muncă verzi, în acelaşi
timp, incluzând securitatea şi sănătatea lucrătorilor, ca fiind parte integrantă a
strategiei. Doar atunci, vom contribui la obŃinerea unor rezultate ale mediului
durabil şi incluziunii sociale, şi numai atunci, vom obŃine locuri de muncă sigure,
sănătoase şi decente într-o economie verde.
„Mediul de muncă este o parte importantă şi integrantă a mediului uman ca întreg,
iar factorii care afectează mediul de muncă se regăsesc, de asemenea, printre cei
mai poluanŃi ai naturii şi ai mediului de viaŃă al oamenilor."
RezoluŃia referitoare la ContribuŃia OIM la ProtecŃia
şi Ameliorarea Mediului de Muncă, OIM, 1972
Pentru mai multe informaŃii puteŃi contacta:
Programul InternaŃional de Securitate şi Sănătate în Muncă şi Mediu (SafeWork)
Tel: +41 22 799 67 15
Fax: +41 22 799 68 78
Email: safeday@ilo.org
www.ilo.org/safeday
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