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Amb motiu de Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, des de la USOC tornem a evidenciar que
cada vegada és més perillós treballar i anar i tornar del treball a casa. Continuem denunciant, dia a dia, l'augment
de la sinistralitat laboral i la falta de reconeixement de l'origen laboral de la major part de les malalties que
sofrim.

Un any més hem de lamentar la pèrdua dels qui van morir i donar tot el nostre suport als qui van emmalaltir o
van sofrir lesions al llarg de 2021, demostrant que la prevenció no és una broma, no és un joc, no és una cosa que
es pugui obviar o maquillar per a evitar sancions... La prevenció salva vides i és necessari que, en aquest país,
d'una vegada per sempre, es prengui de debò.

En 2021, es van produir un total de 137.523 accidents de treball, un 13,2% més que l'any anterior. 705 persones
han perdut la vida en el treball, dels quals 575 han mort durant la jornada laboral i 130 en accidents in itineri. Els
accidents de treball lleus i greus s'han disparat un 16,3% i un 5,6%.

D'aquesta esgarrifosa xifra, només 6 defuncions han estat reconeguts a conseqüència de la covid-19. Aquesta
baixíssima xifra deixa a les clares la infradeclaració de l'origen laboral de la Covid-19. Des de la USOC continuem
exigint que es faci extensiu el seu reconeixement com a malaltia professional, que es va fer en 2021 només per
als sanitaris, per als treballadors i treballadores d'empreses auxiliars que desenvolupen el seu treball en centres
sanitaris i sociosanitaris.

En aquest moment en el qual la pandèmia sembla que està remetent i que, gràcies a la vacunació, estem
començant a conviure amb el virus, cobra especial rellevància la situació a la qual s'enfronten els qui pateixen
COVID Persistent, que tenen seriosos problemes de diagnòstic, reconeixement i cobertura.

Durant 2021 han augmentat les malalties professionals notificades, que ascendeixen a 20.2010 un 11,5% més que
en 2020. Malgrat l'increment de malalties professionals notificades el 2021, la seva infradeclaració continua
existint. Les malalties contretes a conseqüència del treball són, en moltes ocasions, considerades malalties i
passen a ser contingències comunes. Aquesta infradeclaració de les malalties professionals té dobles
conseqüències: menor cobertura econòmica i sanitària per a la persona treballadora afectada i falta de
prevenció per a la resta de la plantilla.

Per tant, des de la USOC reclamem posar fi a aquesta infradeclaració, primer pas per a prevenir una malaltia
professional. Si no es declaren, no existeixen, i no es prevenen. Així, demanem la reforma del RD 1299/2006, per
acabar amb aquesta infradeclaració de les malalties professionals, facilitar la gestió del seu reconeixement i
ampliar l'obsolet i restrictiu quadre recollit en aquest.

Des de la USOC continuem denunciant la gravetat i l'augment dels problemes de salut mental que sofreixen
moltes persones treballadores, que s'han vist augmentats amb la pandèmia, i continuem exigint el seu
reconeixement i prevenció. Per això, treballem perquè sigui efectiva la seva regulació i que s'incloguin els riscos
psicosocials en el quadre de Malalties Professionals.

A la USOC esperem que el recent Pla de Xoc Contra la Sinistralitat de la Inspecció de Treball i del INSST comenci
a donar resultats de manera immediata. Comparant les dades d'anys anteriors, els accidents greus i mortals
continuen produint-se principalment per les mateixes causes, sense que s'aconsegueixi reduir aquestes
dramàtiques xifres. És fonamental analitzar en què s'està fallant perquè la sinistralitat laboral continuï
augmentant any rere any i adoptar mesures urgents per a atallar-ho.

És necessari un augment en la inversió per a lluitar contra aquesta xacra, així com una major coordinació entre
administració mèdica, Mútues, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Inspecció de Treball, prevencionistes,
representants de les persones treballadores i la Fiscalia de Sinistralitat Laboral.

La labor d'Inspecció juntament amb la de les persones delegades de prevenció és fonamental. Però no hem
d'oblidar que on es produeixen més accidents és en pimes i micropimes, empreses molt poc sindicalitzades i on la
precarietat, la prevenció sobre el paper i la falta de denúncies per la por a l'acomiadament estan a l'ordre del dia.

Per això, la USOC continua reivindicant la figura dels delegats i delegades de Prevenció, única figura que vetlla
pel compliment de la llei i la labor de denúncia de la qual es fa imprescindible com a única alternativa per a
obligar a les empreses i a les administracions públiques a actuar enfront dels riscos laborals.

Són xifres inassumibles, i s'han d'adoptar mesures urgents per a evitar que les víctimes continuïn augmentant any
rere any. És necessari un Pacte d'Estat contra la Sinistralitat Laboral on participem tots els agents implicats i
abordar, d'una vegada per sempre, la salut en el treball com a prioritat nacional.

És necessari que hi hagi un debat social sobre aquest tema, sent necessari visibilitzar el problema de la
sinistralitat laboral en els mitjans de comunicació i mitjançant campanyes, perquè la ciutadania sigui conscient de
la gravetat de la situació i no es vegi com una cosa assumida que puguis morir, lesionar-te o emmalaltir en el
treball.

 La Prevenció no és una broma, prevenir salva vides. NI UNA MORT MÉS EN EL TREBALL! 


