Позиция на Федерацията на независимите синдикати от земеделието
Във връзка с публичната консултация по прегледа на Директивата за устойчиво
използване на пестицидите 2009
1. Сектор земеделие/селско стопанство е сред най-опасните и рискови
икономически дейности по отношение на безопасност и здраве при работа.
68% от работещите в земеделската работа са в риск от канцерогенни заболявания
от работа с или експозиция на опасни химически или биологични агенти – сред тях са
пестициди, хербициди, биоциди, пр.
2. Използването на пестициди и хербициди (в т. ч. и глифозатите) повишават добива
и намаляват необходимостта от работна ръка в интензивното земеделие. Поради
това от години тяхното използване е предмет на остри критики и яростна защита.
3. Истината обаче е, че използването им може да доведе до ракови заболявания.
4. Необходимо е съществено подобряване на стандартите и законодателството с
оглед повишаване на прозрачността и информираността, както за потребителите, така
и за работещите. Регулацията за продажба и употреба на пестицидите има спешна
нужда да се подобри, така че информацията да е стандартизиран и сравнима във
всички страни членки. Контролът върху употребата и вноса на пестициди трябва да се
засили и да се действа активно и спешно срещу незаконния внос и разпространение на
пестициди както на национално, така и на европейско ниво. Националните планове за
действия трябва да предоставят на социалните партньори (особено на секторните)
повече права за участие.
5. Здравето и безопасността на работниците са един от основните приоритети на
синдикатите. Работата ни и наблюденията през годините, както и последните
изследвания потвърждават справедливостта на нашите искания и усилия. Ние
продължаваме кампанията ни за:
• Категорична забрана на глифозатите и намиране на алтернативен и
безопасен агент.
• Инвестиране в научни изследвания, за да се разработят безопасни
алтернативи на хербицидите/глифозатите
• Насърчаване на биологичните и зелени земеделски практики без използване
на пестициди.
•

•
•
•

Насърчаване информираността, обучението, оценката на риска на
работното място и осигуряване и ползване на лични предпазни средства
за всички, които са в контакт с тези вещества.
Засилване на съвместните проверки заедно с ГИТ.
Работниците трябва да бъдат осигурени с лични предпазни средства, както и
надлежно и редовно информирани за рисковете при работа.
Изграждане на Комитет по БЗР към ОСТС в МЗХ за отговорно обсъждане на
темата в тристранен формат.

6. Употребата на пестициди в селското стопанство и последиците върху здравето на
хората показват колко са справедливи синдикалните ни искания за включване на
безопасността и здравето при работа в ОСП. Синдикалните искания са неизменни –
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социално справедлива и устойчива ОСП, в която работниците са видима част, а
условията на труд да са елемент от социалната обвързаност на плащанията по ОСП.
7. В тези наши действия сме отворени за партньорство и общи действия към
организации със сходна мисия и споделени ценности – в България и Европа.
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