az E-mail feladója: CISCENTRES@ilo.org
Kelte: 2010. október 18. 12:52
Tárgy: az ILO főigazgatójának nyilatkozata a chilei bányászok kimentése alkalmából
Tisztelt Kollégák!
A 33 föld alatt rekedt chilei bányász sikeres kimenekítése alkalmából az ILO főigazgatója
Juan Somavia úr, aki maga is Chiléből származik, azt nyilatkozta, hogy e 33 bányász
bátorsága elismerésének egyik módja lenne Chile és az egész chilei társadalom számára, ha
Chile a világ vezetőjévé válna a munkavédelem terén.
Kijelentette továbbá, hogy a 33 chilei bányász talán egyik legfontosabb hozzájárulása az,
hogy az egész világban sokkal erőteljesebben tudatosította, sürgősen figyelmet kell fordítani a
veszélyes körülmények között dolgozókra, és biztosítani kell számukra a nagyobb
biztonságot, védelmet, fokozottabb megelőzést, tisztességesebb munkát.
Felkérjük Önöket, csatlakozzanak az ILO-hoz a 33 bányász kimentésének megünneplésében
azzal, hogy hazájukban hangsúlyossá teszik a munkavédelem jelentőségét, és biztosítják,
hogy a munkahelyi biztonság és egészség továbbra is a legfontosabb ügy és alapvető emberi
jog.
Kérjük, terjesszék széles körben az ILO vezérigazgatójának nyilatkozatát, az ILO kapcsolódó
sajtóközleményét valamint 2 video üzenetet, melyek az alábbi linkeken érhetők el:
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Speeches/lang-en/WCMS_145617/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lan
g--en/WCMS_145624/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Broadcast_materia
ls/Videointerviews/lang--en/docName--WCMS_145636/index.htm
http://audio.ilo.org/ramgen/ilo/dcomm/english/iloontv/dg_cnn_miners.rm?usehostname
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2.) Az e-mail feladója: israel@osh.org.il
Kelte: 2010.10.21. 13:26
Tárgy: az ILO főigazgatójának nyilatkozata a chilei bányászok kimenekítése kapcsán
Tisztelt Kollégák!
Az Izraeli Munkabiztonsági és Munkahigiénés Intézet (IIOSH) vezetői és alkalmazottjai az
izraeli munkavédelmi szféra dolgozóival együtt nagy örömmel és megkönnyebbüléssel
fogadták a chilei bányászok kimenekítéséről szóló hírt.
Amint Juan Somavia úrnak az ILO főigazgatója nyilatkozata tudomásunkra jutott, azt
lefordítottuk a legfontosabb hírekkel együtt héberre, és feltettük az IIOSH internetes oldalára
a http://osh.org.il/site/news102010.html. címre.
Mindennapi tevékenysége során az IIOSH nagy erőfeszítéseket tesz az Izraelben és a világban
bekövetkezett munkabalesetek és események munkabiztonsági szempontjainak kivizsgálására,
a tapasztalatok leszűrésére, a munkavédelemmel foglalkozók közösségének oktatására, hogy
az egyes esetekben hol sértették meg a biztonság elvét, ha egyáltalán ilyen előfordult, és
milyen intézkedéseket kell tenni a hasonló balesetek jövőbeni elkerülése érdekében.
Ezért, amennyiben Önök további információval rendelkeznek a chilei balesethez vezető
összes eljárás és folyamat biztonsági aspektusáról, köszönettel vennénk, ha megkaphatnánk
tájékoztatásukat tanulmányozás és az Izrael számára releváns tanulságok végrehajtása
céljából.
Üdvözlettel,
Israel Shreibman
Vezérigazgató-helyettes
Israel Institute for Occupational Safety and Hygiene (IIOSH)

