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  اندونزي
  

ندي جهاني باندونزي در رتبه
كننده مصرف كننده،هشتمين كشور وارد

كننده محصوالت آزبستي و صادر
تا  2000كه طي سالهاي  ]43[است
درصد افزايش  20مصرف آن  2004

-تمام اندونزي ورقه در. پيدا كرده است

هاي حاوي آزبست به راحتي در 
دسترس هستند و بعنوان يك ماده ارزان 
ل در بسياري از موارد انتخاب او

كننده آزبست مشغول به كار كارگر در صنايع مصرف 7700بيش از . دهندخريداران را تشكيل مي
اي از آزبست كه از قسمت عمده. هستند و تاكنون يك مورد از مزوتليوما مشخص شده است

شود در ساخت محصوالت پوششي  سقف آزبست كشورهاي كانادا، برزيل و روسيه وارد مي
  .]44[ رودسيمان بكار مي

يك البي ملي آزبست كه از منابع مالي خوبي برخوردار است با هرگونه تهديد احتمالي براي 
سيمان با  -كنندگان محصوالت فيبرانجمن توليد 2006در ماه فوريه . كندصنعت آزبست مقابله مي

اكارتا المللي در جالمللي كريزوتايل و سفارت كانادا يك سمپوزيم علمي بينحمايت انجمن بين
در جريان .ايمن كريزوتايل نبودمصرفبرگزار كردند كه چيزي جز فعاليت و تبليغ در جهت

المللي كريزوتايل، دولت كانادا و انجمن كانادا بطور واضحي سمپوزيم عالئم و لوگوي انجمن بين
 1ونتالش براي از دعوت يك پاتولوژيست استراليايي بنام دكتر داگالس هندرس. محو شده بودند

كه يكي از پيشگامان متخصص در زمينه آزبست و مشاور سازمان تجارت جهاني در مورد كشور 
يكسال بعد اوضاع . كانادا است براي صحبت در اين كنفرانس با مخالفت برگزاركنندگان روبرو شد

                                                 
1- Douglas Henderson 
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در پانل منع مصرف آزبست در  ١كمي بهبود يافت و يك فعال اتحاديه تجاري بنام فيونا ميوري
مصرف آزبست  ]45[در حاليكه ساير سخنرانان اين جلسه در تائيد فلسفه. ارتا حضور يافتجاك

 1989از سال  ":از كريزوتايل صحه گذاشتند خانم ميوري گفت» استفاده كنترل شده«مبني بر 
المللي كارگران صنعت چوب و ساختمان سياست شفافي را براي اجماع جهاني در اتحاديه بين

شوند در پيش آزبست خصوصا در مورد موادي كه در صنعت مصرف ميخصوص منع مصرف 
اي و چه سفيد ، چه قهوهدليل اين كار هم آشكار است، آزبست كشنده است چه آبي. گرفته است

انتخاب بين آزبست آمفي بول و كريزوتايل مانند اين است كه بين صندلي الكتريكي و . باشد
  .تزريق كشنده يكي را انتخاب كنيم

BWI شوند برناميده مي "متخصص آزبست"را از كساني كه  "مصرف ايمن"اصطالح  مكررا 

ما اهميتي براي اين . شود شنيده استمبناي مطالعاتي كه عمدتا هزينه آن توسط صنايع تامين مي
دهد تا به نظرات گروههاي ترجيح مي BWI. هاي مشكوك يا هياهوي پيرامون آن قائل نيستيميافته

برنامه  ،3المللي تحقيقات بر روي سرطانآژانس بين ،2تقل مانند سازمان بهداشت جهانيعلمي مس
-، سازمان بين6، انجمن بين المللي تامين اجتماعي5، كالج رامازيني4شيميائي مواد ايمني الملليبين

ن المللي و بسياري سازمانهاي مستقل ديگر كه از اعتبار بي 8با سابقه ني،كميته بازرس7المللي كار
آنها معتقدند . شود اعتماد كندبرخوردار هستند و به آنها پولي از طرف صنايع آزبست پرداخت نمي

كه مصرف آزبست خطرناك است و بهترين راه براي حفظ جان انسانها در مقابل آزبست منع 
  ".مصرف آن است
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