Tekst toespraak 28 april 2021 in Utrecht, FNV gebouw.
Workers Memorial Day
De dag waarop de wereld stilstaat bij arbeiders die zijn omgekomen, gehandicapt, gewond of ziek zijn geworden door hun werk.
Vandaag leggen wij hier in Utrecht een krans ter nagedachtenis aan de
mensen die niet meer thuiskomen na een dag werken.
Cijfers maken ons elk jaar weer bewust van de omvang van dit risico.
Cijfers over mensen die overlijden op hun werk worden jaarlijks gepubliceerd door Inspectie SZW.
En een arbeider die overlijdt TIJDENS zijn werk, zoals vorige maand,
toen een maaltijdbezorger in Zenderen werd aangereden door een trein?
Dit slachtoffer is een verkeersdode volgens de statistieken omdat Inspectie SZW er niet bij is geweest. Maar ook hij komt niet meer thuis na
een dag werken.
En wat te denken van die 229 fietsers die vorig jaar in Nederland om het
leven kwamen in het verkeer. Ongetwijfeld was ook daar sprake van veel
mensen die na een dag werken niet meer thuiskomen.
En jaarlijks sterven in Nederland duizenden mensen door beroepsziekten.
Werk veroorzaakt risico’s. Dat is niet alleen OP het werk, maar ook
VANWEGE het werk, VAN EN NAAR het werk en zelfs ook thuiswerk.
We kunnen risico’s nooit uitsluiten. Maar risico’s onderkennen begint bij
het durven zien van alle risico’s. WAT ons kan overkomen leidt vaak naar
een zoektocht HOE iets is gebeurd. Maar de beste vraag is WAAROM het
zover is gekomen.
De waarom-vraag. Die vraag zal altijd beantwoord moeten worden. Dat
was voor de pandemie al het geval. Dat geldt tijdens de pandemie. Dat
zal na de pandemie niet anders zijn.
Waarom komt mijn dierbare niet meer thuis? Als voor de beantwoording
van die vraag een koppeling met werk gemaakt kan worden dan is elke
werkgever en elke werknemer verplicht te helpen bij het beantwoorden
van die vraag. Voor jezelf en de ander.
Als je een waarom-vraag helpt beantwoorden begrijp je nog beter waarom Workers Memorial Day bestaat.

