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Mega-spajanje dve najveće cementare na svetu ide punom parom napred. Menadžment se 
fokusira na budući profit i na to ko će zauzeti najviše pozicije u novoj kompaniji. 
Prava radnika koji svakodnevno naporno rade i čak daju svoje živote kako bi se fabrika 
izgradila ostaju i dalje isključena iz diskusija. 
Samo u 2013, 47 ljudi je poginulo radeči za Holcim, dok je 26 pretrpelo smrtne povrede 
radeči za Lafarge. To je i previše smrtnih slučajeva koji su mogli biti sprečeni! 

Među ovih 73 poginulih radnika, 63 su bili posredno 
zaposleni, što jasno ukazuje na njihovu veću osetljivost 
u poređenju sa odobama koje su direktno zaposlene. 
Takođe, poznato nam je da su smrtne povrede samo 
vrh ledenog brega u poređenju sa posledicama po 
zdravlje radnika u industriji cementa. Lafarge i Holcim 
verovatno izlažu mnoge radnike opasnim supstancama 
za koje je poznato da izazivaju fatalna respiratorna 
oboljenja i povečavaju rizik od nastanka kancera. 
Nedovoljno se radi na tome da se zaštiti zdravlje 
radnika. 
Otići na posao na početku smene i vratiti se kući 
živ i zdrav je osnovno pravo svih radnika. Međutim, 
nijedna od kompanija se nije posvetila unapređenju 
bezbednosti i zdravlja u budućoj kompaniji. 
Nemilosrdno stvaranje profita na račun života radnika 
mora biti zaustavljeno. 

Kako bi se obeležio Međunarodni dan sećanja na mrtve i povređene radnike, 28. 
Aprila 2015, mobilisaćemo se i zahtevati od obe kompanije sledeće: 
• Da se istinski obavežu da će u budućoj kompaniji unaprediti bezbednost 

i zdravlje svih, kako neposredno zaposlenih tako i onih zaposlenih preko 
posrednika, tako što će uspostavii zajednički Odbor za bezbednost i zdravlje sa 
sindikalnih predstavnicima na svim radnim mestima; 

• Obavezati se da rade sa sindikatima na globalnom nivou kako bi se postigao 
sporazum za buduću kompaniju koji će obezbediti osnovne Međunarodne 
radne standarde i koji će pokrivati sve delove kompanije (Globalni okvirni 
sporazum) i koji će obuhvatati odredbe u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 
kao bi se garantovalo poštovanje osnovnih prava radnika i sindikata; 

• Raditi sa sindikatima kako bi se kreiralo globalno sindikalno telo koje će u 
fokusu imati sprovođenje, nadzor i verifikaciju primene međunarodnih radnih 
standarda i najbolje prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja u svim oblastima 
rada buduće kompanije. 

NEMA SPAJANJA BEZ PRAVA RADNIKA NA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE! 
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