Declaración en el centenario de la Comisión Internacional para la Salud Laboral

Nosotros, los 3000 expertos en salud y seguridad laboral,
reunidos en Milán para compartir los resultados de nuestras
investigaciones y experiencias prácticas para la mejora de
la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo, queremos
honrar el trabajo de nuestros fundadores y todos los anteriores
miembros de nuestra comisión en los pasados 100 años.
Mejorando la salud, la seguridad y las condiciones de
trabajo nosotros por nuestra parte junto con nuestros aliados podemos asegurar un sano desarrollo de la moderna vida
laboral y contribuir a un desarrollo sostenible. Podemos también ayudar a romper el circulo vicioso de la pobreza y el
subdesarrollo, de la enfermedad y la desigualdad y dirigir el
desarrollo del la vida laboral en el tercer mundo hacia una
esperada nueva fase con una mayor igualdad, seguridad, paz
y bienestar, en resumen –con una feliz globalización.
La Comisión Internacional para la Salud Laboral hace
un llamamiento a todas las organizaciones intergubernamentales, gobiernos, organizaciones empresariales y económicas, asociaciones profesionales y organizaciones no
gubernamentales para que unan sus esfuerzos para mejorar
las condiciones de trabajo, salud, seguridad y bienestar en
el trabajo y para proporcionar servicios básicos de salud
laboral a los trabajadores en todo el mundo, especialmente
en los países en vías de desarrollo.
Especialmente hacemos este llamamiento para las siguientes acciones globales:
1.	Para una efectiva prevención y control –a través de instrumentos legales y de otros medios adecuados– de todo
tipo de peligros, riesgos y condiciones que afecten a la
salud, seguridad y capacidad laboral de los trabajadores.
2.	Para el desarrollo de condiciones de trabajo que conlle-
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ven salud, seguridad, bienestar y capacidad laboral para
los trabajadores y productividad para sus empresas.
3.	Para la provisión de competentes servicios de salud laboral en el mundo para todo trabajador y en todas les
empresas, asegurando servicios tanto para la prevención
y protección como para llevar a cabo diagnósticos y reconocimientos competentes y justas compensaciones de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales.
4.	Para intensificar los esfuerzos en la investigación de las
relaciones entre el trabajo y la salud, y el desarrollo de
buenas practicas de salud laboral como prerrequisitos para
la calidad de vida en el trabajo.
5.	Para adoptar la salud laboral como un derecho básico
de los trabajadores, como un importante medio para un
desarrollo sostenible y para la productividad social y económica de la población, de las empresas, comunidades y
naciones.
La ICOH está comprometida en la consecución de estos objetivos con toda nuestra competencia, experiencia,
energía y entusiasmo profesional, con el mismo objetivo de
alcanzar las expectativas de los que hace 100 años fundaron
la ICOH.
Milán, 11 de Junio de 2006
Jorma Rantanen, Presidente de la ICOH
Ruddy Facci,Vicepresidente de la ICOH
Alain Cantineau,Vicepresidente de la ICOH
Profesor Sergio Iavicoli, Secretario General de la ICOH
Vito Foa, Presidente del Congreso 2006 de la ICOH
Pier Alberto Bertazzi, Presidente Científico
del Congreso 2006 de la ICOH

Declaració del centenari
de la Comissió Internacional per a la Salut Laboral
(ICOH, International Commission
on Occupational Health)
La Comissió Permanent i Associació Internacional per a
la Salut Laboral, avui denominada Comissió Internacional
per a la Salut Laboral (ICOH), va ser fundada a Milà el 13
de Juny de 1.906 per metges del treball i d’altres científics de
la salut laboral vinguts d’Àustria, Baviera, Bèlgica, Canadà,
França, Holanda, Hongria, Itàlia, Prússia, Regne Unit, Suè
cia i Suïssa. Amb l’objectiu de promoure arreu del mon investigacions sobre les malalties professionals i de disseminar
a tota la comunitat científica, als metges i als professionals,
als empresaris i als treballadors els coneixements disponibles
sobre salut laboral. Per aconseguir-ho decidiren convocar reArch Prev Riesgos Labor 2007; 10 (2): 98-102

gularment Congressos cada tres anys. Ara a Juny del 2.006,
un segle després de la fundació de la ICOH, els experts en
Salut Laboral una vegada més es reuneixen al Congrés 2.006
del Centenari de la ICOH de nou a Milà (Itàlia) lloc del
seu naixement
Als països desenvolupats la necessitat de la Salut Laboral es avui tan evident como ho fou fa 100 anys, a pesar del
impressionant progrés aconseguit en la millora de les condicions socials, de salut i seguretat en el treball,. Tot i que
la naturalesa dels problemes, dels riscos i dels perills hagin
canviat, tant als riscos tradicionals com especialment als
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nous problemes de la vida laboral, encara per a poder-los
controlar, tractar i prevenir necessiten molt coneixement
expert, investigació, formació i informació.
En el nostre mon per a mes de dos terços dels quasi tres
bilions de treballadors les condicions de treball no arriben
als requisits mínims per a la salut laboral, la seguretat i la
protecció social exigits per la Organització Internacional
del Treball (OIT) i per la Organització Mundial de la Salut
(OMS). Mes de 2 bilions de treballadors als països en vies de
desenvolupament treballen amb condicions perilloses per a la
seva salut, seguretat i capacitat laboral. Aquests treballadors
no tenen accés a Serveis de Salut i Seguretat en el treball
i no es troben protegits per Inspeccions per a la Higiene i
Seguretat en el Treball. Tant als països industrialitzats com
als en vies de desenvolupament, els treballadors estan cada
vegada mes intensament exposats a les pressions dels horaris
de treball, al continuo increment de les demandes laborals,
a freqüents reorganitzacions empresarials i a la precarietat
en la continuïtat del seus treballs. Això ha comportat unes
carregues de treball irracionals, a trastorns psicosomàtics relacionats amb l’estrès com ara les malalties cardiovasculars
i las depressions, afectant axis les capacitats laborals i escurçant la vida laboral dels treballadors presenectos.
Les deficiències en higiene i seguretat laborals determinen cada any 270 milions d’accidents del treball amb 360.000
morts i causen 160 milions de nous casos anuals de malalties
professionals. Tot plegat suposen anualment un total de 2,3
milions de treballadors morts en els millors anys de la seva
vida. En principi tot això prevenible. Volem retre el nostre
homenatge als milions de treballadors que han perdut la vida
en el treball en els passats 100 anys d’industrialització.
Las adverses condicions de treball comporten una enorme e innecessària pèrdua de salut, de capacitats laborals, de
productivitat i de benestar pels treballadors, i per a les seves
famílies i comunitats. La carrega sobre les economies empresarials i nacionals es també alt arribant fins al 4-5 % de les
economies empresarials i dels Productes Nacionals Bruts.
La globalització no ha aconseguit igualar les condicions
de treball sinó que de fet s’ha donat lo contrari; estan augmentant les diferencies. La pobresa, les inigualitats i el subdesenvolupament van estretament associades amb unes pobres
condicions de treball socials, de seguretat i de salut, igual que
amb l’analfabetisme, una falta de educació, un pobre accés
als serveis sanitaris i una baixa o inexistent protecció social.
Un desenvolupament sostenible, amb equitat i eliminació de
la pobresa no poden aconseguir-se sense una bona capacitat
laboral, sense seguretat i sense salut dels treballadors. Es per
això que unes condicions de treball decents garantiran la
capacitat laboral i productivitat de la població treballadora
i la capacitaran per al seu propi manteniment i el de les seves famílies i comunitats i contribuiran al desenvolupament
nacional i del Producte Nacional Brut.
Aquests objectius exigeixen que nosaltres assegurem unes
condicions de treball decents, segures i sanes a tot el mon,
als països industrialitzats i als en vies de desenvolupament,
per a cada treballador cobrint tots els sectors formals i informals incloent-hi als treballadors autònoms i als que treballen
desde els seus propis domicilis.
Nosaltres, els 3000 experts en salut i seguretat laboral,
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reunits a Milà per a compartir els resultats de nostres investigacions i experiències practiques per a la millora de la salut,
la seguretat i el benestar en el treball, volem reconèixer el
treball dels nostres Fundadors i el de tots els anteriors Membres de nostra Comissió als passats 100 anys.
Millorant la salut, la seguretat i les condicions de treball
nosaltres per nostra part junt amb els nostres aliats podem
assegurar un desenvolupament sa de la moderna vida laboral
i contribuir a un desenvolupament sostenible. Podem també
ajudar a trencar el cercle viciós de la pobresa i el subdesenvolupament, la malaltia i la inigualitat i liderar al tercer mon el
desenvolupament de la vida laboral cap una nova fase amb
una mes gran igualtat, seguretat, pau i benestar , en resumen
–amb una Globalització feliç.
La Comissió Internacional per a la Salut Laboral fa
una crida a totes les Organitzacions Intergovernamentals,
Governs, Organitzacions Industrials i Econòmiques, Associacions Professionals y Organitzacions No Governamentals per a que uneixen els seus esforços per a millorar
les condicions de treball, salut, seguretat i benestar en el
treball i proporcionar serveis bàsics de salut laboral als
treballadors a tot el mon, especialment en els països en
vies de desenvolupament.
Especialment les cridem per a les següents accions globals:
1.	Per a una prevenció i un control efectius de tot tipus de
perills, riscos i condicions que afecten a la salut, seguretat i capacitat laboral dels treballadors –a través d’instruments legals i d’altres adequats medis–.
2.	Per al desenvolupament de condicions de treball que
comportin salut, seguretat, benestar i capacitat laboral
pels treballadors i per a la productivitat de les seves empreses.
3.	Per a la provisió de competents serveis de salut laboral per
als treballadors i per a les empreses , que assegurin serveis
tant per a la prevenció i protecció com per a diagnòstics
competents, reconeixements, i justes compensacions dels
accidents i de les malalties del treball.
4.	Per a intensificar els esforços en la investigació de las relacions entre treball i salut, i en el desenvolupament de
bones practiques de salut laboral com a prerequisits per
a la qualitat de vida en el treball.
5.	Per a adoptar la salut laboral com un dret bàsic dels treballadors, como un important medi per a un desenvolupament sostenible i per a la productivitat social i econòmica del poble, de les empreses, de les comunitats i de
les nacions
La ICOH esta compromesa en la consecució d’aquestos
objectius amb tota nostra competència, experiència, energia
i entusiasme professionals i per axis també poder atènyer les
expectatives dels que fa 100 anys fundaren la ICOH
Milà, 11 de Juny de 2006
Jorma Rantanen, Presidente de la ICOH
Ruddy Facci, Vicepresidente de la ICOH
Alain Cantineau,Vicepresidente de la ICOH
Profesor Sergio Iavicoli, Secretario General de la ICOH
Vito Foa, Presidente del Congreso 2006 de la ICOH
Pier Alberto Bertazzi, Presidente Científico
del Congreso 2006 de la ICOH

