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  حركتهاي انجام شده توسط سازمانهاي بين المللي
 

  2و سازمان بهداشت جهاني 1المللي كارسازمان بين
كار و بهداشت جهاني متوجه خطرات جهاني آزبست  الملليدو سازمان بين هر 2006سال  در

المللي  كار راه حلي در رابطه با مشكل شدند و در ماه ژوئن در كنفرانس عمومي سازمان بين
  :آزبست با اين مضمون ارايه شد

المللي ژانس بينبندي آنظرگرفتن اينكه تمامي انواع آزبست ازجمله كريزوتايل در طبقه در با"
يك برنامه مشترك بين ( المللي مواد شيمياييبندي برنامه بينتحقيقات بر روي سرطان و طبقه

جزء مواد سرطانزا ) المللي كار و سازمان  بهداشت جهاني و برنامه محيطي سازمان مللسازمان بين
ودا صدهزار كارگر از شوند بايد اين زنگ خطر را به صدا درآوريم كه ساليانه حدبندي ميطبقه

قطع كامل مصرف آزبست در . دهندبيماريهاي ناشي از مواجهه با آزبست جان خود را از دست مي
رفته است  آينده و شناسايي و حل مشكالت ناشي از آزبستي كه قبال در جاهاي مختلف به كار

ومير يها و مرگگيري از بيمارموثرترين راه براي حفاظت كارگران در مواجهه با آزبست و پيش
  ]84[".ناشي از آن در آينده است

كني سازمان بهداشت جهاني سياستهاي اين سازمان را در خصوص ريشه 2006در اكتبر 
المللي شده توسط سازمان بينحلهاي ارائهكرد كه تائيد كننده راه مرتبط با آزبست منتشر بيماريهاي

 موارد زير يه سازمان بهداشت جهاني با تاكيد بردر اين اعالم. بود 2006كار براي آزبست در سال 

  :خواستار منع مصرف جهاني آزبست شد
 .شوندهمه انواع آزبست باعث بيماري آزبستوز، مزوتليوما و سرطان ريه مي -1

 .ضررتري وجود دارندخطرتر و بيهايي بيجايگزين -2

صرف ايمن كنندگان آزبست بسيار دشوار بوده و مكنترل مواجهات كارگران و مصرف -3
  .آزبست هزينه بسيار دارد

                                                 
1- ILO 
2- WHO 
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آستانه مشخص براي اثرات سرطانزايي آزبست وجود اساس چون شواهدي دال بروجودبراين 
اند نيز سرطان حتي در جوامعي كه با مقادير بسياركم اين ماده مواجهه داشتهندارد و افزايش بروز

با آزبست، توقف مصرف همه انواع كني بيماريهاي مرتبط ديده شده است بهترين راه براي ريشه
  .آن است 

سازي موضوع مهمي است زيرا تداوم مصرف محصوالت آزبست سيمان در صنعت ساختمان
موادي كه قبال در اين . تعداد كارگران ساختماني بسيار زياد و كنترل مواجهه بسيار مشكل است

رادي كه عمليات تخريب، اند ممكن است تخريب شده و خطراتي را براي افصنعت به كار رفته
توان در همه موارد مصرف آزبست مي. دهند ايجاد نماينداين مواد را انجام مي نگهداري يا حمل

  . ]85[خطرند جايگزين كردكمتري براي سالمتي دارند و يا حتي بي اين ماده را با موادي كه خطر
سازمان بهداشت جهاني در حال حاضر 

مبناي سياست  رفعاليت در مورد آزبست را ب
پيشگيري اوليه از خطرات محيطي براي سالمت 

مداخالت در جهت . عمومي افزايش داده است
كني بيماريهاي مرتبط با آزبست توسط ريشه

كشورهاي عضو، از سوي اين سازمان حمايت و 
كه يك  ١ايوانفديدكتر ايوان. شودتقويت مي

متخصص سالمت شغلي عضو سازمان بهداشت 
آزبست مهمترين ": گويدمي جهاني است

سرطانزاي شغلي است كه مسئول پنجاه و چهار 
درصد از تمامي مرگ وميرهاي ناشي از 

تخمين ما اين است  ".باشدسرطانهاي شغلي مي
ميليون نفر در جهان در  124كه در حال حاضر 

معرض مواجهه با آزبست و در خطر ابتال به 
قابل بخش . بيماريهاي مرتبط با آزبست هستند
                                                 

1 - Ivan D Ivanov 
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در كشورهاي آسيايي خصوصا در ) ميليون نفر 66حدودا ( توجهي از اين افراد در معرض خطر
به درمانهاي  اين بيماريها مرگ و مير بااليي دارند و. كنندنواحي غربي اقيانوس آرام زندگي مي

  ".دهندپزشكي پاسخ نمي
ت جهاني يا بيست و سه درصد كشورهاي عضو سازمان بهداش 2006تا ماه ژوئن سال 

، چهل و يك درصد از ]86[اندمصرف كريزوتايل را منع كرده يا قصد منع مصرف آنرا داشته
ندارد و  اند ولي گزارشي از تجارت آزبست در اين كشورها وجودكشورها مصرف آن را منع نكرده

سي و شش درصد هنوز به واردات، مصرف و صادرات آزبست و محصوالت حاوي آزبست ادامه 
حال توسعه هستند كه از كريزوتايل در  كنندگان آزبست كشورهاي دربزرگترين مصرف.هنددمي

سازمان بهداشت جهاني براي اينكه به اهداف خود دست پيدا . كنندمحصوالت سيمان استفاده مي
كند ها و كشورهاي عضو در اين زمينه همكاري مي NGOالمللي،بين كند با ساير سازمانهاي

  :كند تاداشت جهاني به كشورها توصيه ميسازمان به
 مصرف آزبست را متوقف كنند. 

 گيرند تا از مواجهه هنگام كار با آزبست و برداشت آزبست از  راههايي را به كار
 .ساختمانها اجتناب شود

 و مكانيسمهاي تكنيكال و كنندتهيهخطرتر رابيبا موادمربوط به جايگزيني آزبستاطالعات
و بدون آزبست  خطرترتكنولوژيهاي بيحركت به سوي يه نمايند تا صنايع را به اقتصادي تعب
 .تشويق نمايند

  تشخيص، درمان، بازتواني پزشكي و اجتماعي و گرفتن غرامت را براي كساني كه از
 .بيماريهاي مرتبط با آزبست رنج مي برند تسهيل نمايند

  هاي ثبت مواجهه و دارند سيستمبراي افرادي كه در گذشته يا حال با آزبست مواجهه
 .بيماري مناسب ايجاد كنند
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  سازمان ملل متحد
كردن كنند تالشهاي سازمان ملل براي كمافراد و سازمانهايي كه در تجارت آزبست فعاليت مي

اند در دو موقعيت از قرارآنها موفق شده.انداثر كردهكننده را بيمصرفدر كشورهايخطر آزبست
آخرين وتوي اين پيشنهاد در . ]87[ ايل در ليست كنوانسيون روتردام جلوگيري كننددادن كريزوت

 5رخ داد كه نمايندگان  2006اكتبر  10كننده كنوانسيون رتردام در كنفرانس كشورهاي امضاء
واكنش نمايندگان . ]88[ درصد از كشورهاي عضو با ورود كريزوتايل به اين ليست مخالفت كردند

عضو سازمان  1شدن آلكساندر فولرافروخته تاسف تا بر ها از يك اظهارNGO ملل وسازمان
او از اين موضوع كه اين وتو مبنايي شود تا در آينده . متحد متفاوت بودغذايي ملل كشاورزي و

ساير مواد شيميايي كه از تجارت خوبي برخوردارند نيز چنين مسيري را طي كنند ابراز نگراني مي
تاسف خود را از رفتار ديكتاتورانه  3دبيركل اتحاديه جهاني كارگران ساختماني 2رماركآنيتا نو. كرد
كشد، بيشتر از هر سم دقيقه يك نفر را مي 5آزبست هر ": كندنفعان آزبست اينگونه بيان ميذي

نتواند وارد كنوانسيون روتردام شود از اين پس هركس كه ) كريزوتايل( اگر اين ماده. صنعتي ديگر
تواند تجارت ماده صنعتي كشنده داند كه چگونه به سادگي ميرگير تجارت مواد سمي است ميد

  ".اعتباري خواهد شدتمامي اين فرآيند منجر به بي. خود را ادامه دهد
بود كه در تاريخ سوم و  4آزبست يكي از اولويتهاي هشتمين نشست جامعه مدني جهاني

برگزار گرديد  5برنامه محيطي سازمان ملل با سازماندهي در شهر نايروبي و 2007چهارم فوريه 
در واقع اين اولين فرصت براي .  كشور حضور داشتند 65نماينده از جوامع مدني  160ودر آن 

در  UNEPنمايندگان جوامع مدني بود تا بر تبادل مستقيم  اطالعات و نظرها با دبير اجرايي 
 در بيست و چهارمين نشست شوراي حكومتيخصوص مسائلي كه بايد توسط كشورهاي عضو 

UNEP 89[مطرح شود بپردازند[.  

                                                 
1- Alexander Fuller 
2- Anita Normark 
3- BWI 
4- Global civil Society Forum (GCSF_8) 
5- UNEP 
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نيز در مورد آزبست مستنداتي ارايه كرد كه در آن بر روي   (GCSF-8)كارگروه شيميايي  
اي تمام اشكال و بايد درك بهتر از تاثيرات جهاني و منطقه   UNEP": مسايل زير تاكيد شده بود

عمومي و سالمت محيط را تقويت كرده و دستورالعملهاي مشخصي  انواع آزبست بر روي سالمت
ما از كشورهايي كه قبال مصرف و توليد . براي عدم مصرف آزبست در سطح جهاني تدوين نمايد

كشورهايشان متوقف كنند و  خواهيم تا تجارت آزبست را هم دراند ميآزبست را ممنوع كرده
  ".بست از ساختارهاي قبلي اتخاذ نمايندكردن و برداشتن آزسياستهايي براي پاك

المللي كار بين جهاني و سازمان بهداشت با همكاري سازمان UNEP 2007سال  در ابتداي
گيري و ديگر بالياي طبيعي را پي 2004گزارشهاي مستند آلودگي آزبست در حين سونامي سال 

حد  سفانه اين  تالشها ازمتا .كرد تا به يك استراتژي مشترك در خصوص آزبست دست يابد
تمام جلسات و  UNEP هاي مقدماتي فراتر نرفت و با بيرون رفتن يك  عضو كليديصحبت

در اين ميان عدم جايگزيني اين فرد نيز موضوعي است كه .  قطع شد 2007مباحث در ماه مارس  
ر حالتي مبهم قرار المللي درسد كه آزبست در بين سازمانهاي بيننظر ميبه. بايد به آن دقت شود

المللي كار مسئوليت مشخصي در در حاليكه سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين. گرفته است
رسد  موضوع سالمت محيط قبال سالمت عمومي و سالمت شغلي افراد جامعه دارند به نظر مي

فقهاي چند المللي و توامحدوده باريك شرح وظايف ديگر سازمانهاي بين. بدون متولي مانده است
جانبه كه جهت كنترل خطرات آزبست انجام شده مانند استفاده از محصوالت آزبست سيمان در 
ساخت خانه، انباشت مواد و بقاياي حاوي آزبست در سطح دنيا و موضوع ايمني كارگران تخريب 

  .]90[تر كرده استتوجهي به اين مسئله را پيچيدهكشتي همه و همه ابعاد بي
اند الزم اين ماده آسيب ديده ردن مواجهات خطرناك و حمايت از افرادي كه ازكبراي محدود

شوند بصورت ابزار المللي حمايت ميهاي بينهاي ملي آزبست  كه توسط سازمانبرنامه است
زير  توان به مواردها گنجانده شوند ميدر ميان مواردي كه بايد در اين برنامه. بسيار موثري درآيد

  :اشاره كرد
 هاي آموزشي در خصوص مزوتليوما و ايجاد سيستم ثبت موارد آنبرنامه 

  شناسايي تمام موارد بيماريهاي مرتبط با آزبست ناشي از كار بعنوان بيماري شغلي براي
 استيفاي حقوق كارگران آسيب ديده از آزبست
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 كردن بدون گيري، كنترل غبار و تمرين كارتوسعه مهارتهاي آناليز آزبست، تكنيكهاي نمونه
 خطر

 كردن فعاليت صنوفي كه در برداشت آزبست و تخريب ساختمانها فعال هستندقانونمند. 

  انجام آناليزهاي هزينه فايده براي محاسبه صدمات مالي كه به افراد، جوامع كوچك و كل
 .شودجامعه وارد مي

 زبستآوري بقاياي آآوردن مكانهايي مناسب و تحت نظارت قانون براي جمعفراهم 

 خطرتر براي آزبستدسترسي آسان به اطالعات در خصوص جايگزينهاي بي 

ها و NGOهاي متشكل از قربانيان آزبست، فعالين سالمت عمومي و سالمت محيط، انجمن 
حركتهاي جهاني نيروي كار نقش مهمي را در اجراي استراتژيهاي كه از مصرف غلط و نادرست 

  .مايندنكند ايفا ميآزبست جلوگيري مي
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 .نيروي كار در تمام دنيا آزبست را طرد مي كند

  
نمايندگان گروههاي كارگري در سطح دنيا از پويش 

كنند و بسياري ممنوعيت مصرف آزبست حمايت مي ١)كمپين(
هاي كارگري در آسيا پاسفيك موضوع منع مصرف از اتحاديه

ره كنگ. اندآزبست را به عنوان محور فعاليتهاي خود قرارداده
هاي صنعتي كره و كنگره هاي صنفي ژاپن، اتحاديهاتحاديه
هاي صنعتي استراليا با همكاري سياستگزاران ملي اتحاديه

سالمت نتايج خوبي در خصوص منع مصرف آزبست و مقررات 
گروههاي كارگري در ساير . اندايمني و سالمت بدست آورده

ي با اين وجود اند ولكشورهاي اين ناحيه تا اين حد موفق نبوده
 2005شدن سياست منع مصرف آزبست در اكتبرمتعاقب مطرح

هاي اتحاديهالمللي بورد اجرايييكمين كنفدراسيون بيندر هشتادو
اي پاسفيك در مالزي و هجدهمين كنفرانس منطقه -  صنفي آسيا
در نپال، اين سياست بعنوان يكي از محورهاي  2005در فوريه 

 .ي در آسيا مطرح شده استاصلي فعاليتهاي كارگر

فعاليتهاي مرتبط با آزبست با  2006و  2005طي سالهاي 
هاي صنفي، اتحاديه انتشار مطالب كمپين منع مصرف آزبست

اندازي سازي  و پرورش افراد كليدي و راهآموزش و ظرفيت
هاي مشترك در بنگالدش، پاكستان، اندونزي و فليپين ادامه پروژه

هاي صنفي  اتحاديه 2006جهاني كارگر در سال  در روز. پيدا كرد
هاي انساني مصرف آزبست را مورد توجه در سراسر جهان هزينه

همگان قراردادند و در نشستهاي علمي و تجمعها و تظاهرات 

                                                 
1 - Campaign 
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  .انجام شده بر نتايج منع مصرف آزبست در سطح دنيا تاكيد كردند
در مورد كانسرهاي  2007ي كار در سال از آنجايي كه محور فعاليتهاي كارگري در روز جهان

شغلي بود يك بار ديگر اولويت فعاليتهاي جهاني در خصوص موضوع آزبست مورد توجه قرار 
به زبانهاي » پيشگيري كانسرهاي شغلي، راهنماي«در آن روز گزارشي تحت عنوان . گرفت

ان با همكاري ده المللي فلزكارانگليسي، فرانسه، اسپانيولي و روسي توسط فدراسيون بين
هاي بخشهاي مختلف و كنفدراسيون اتحاديه صنفي بين المللي تهيه و در اختيار اتحاديه فدراسيون،

  .]91[افراد قرار گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اين گزارش آزبست در ميان مواد ايجادكننده كانسرهاي شغلي قرار داده شده بود و  در

در اثر ) احتماال بيشتر از آن و( هر ده سرطانصراحتا ذكر شده بود كه  حداقل يك مورد از 
آزبست بزرگترين ماده . بيني و پيشگيري استدهند كه قابل پيشكار رخ مي مواجهات محيط

برد، حداقل يك كشنده صنعتي است كه هرهفته هزاران نفر را بر اثر بيماري سرطان از بين مي
هاي اتحاديه. توقف و ممنوع نشده استدقيقه، اما مصرف آن هنوز در سطح جهان م 5هر  مرگ در

كنند و حتي عليرغم مقابله و مقاومت صنايع كار مبارزه مي كارگري با خطر سرطان در محيط
هاي كارگري در خصوص اتحاديه. شدن استآزبست، منع مصرف آن در همه جا در حال فراگير
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- قربانيان دست شناسايي علل شغلي سرطان و محدوديت مصرف آنها و پرداخت غرامت به

به همين دليل است كه . اگرچه پيشگيري از مواجهه تنها راه نجات است. اندآوردهاي مهمي داشته
- المللي ميهاي كارگري در سطح ملي و بينآموزش و فعاليت اتحاديهتوصيه،اين كمپين از طريق

باشد نه اينكه آفرين كار بايد زندگي. كوشد تا مقوله سالمت شغلي به فراموشي سپرده نشود
  .موجب مرگ افراد گردد
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  مطالعه موردي
  

  عملكرد اتحاديه صنفي در خصوص آزبست در آسيا
  

دهند  امروزه تعداد كارگران ساختماني كه در اثر مواجهه با آزبست جان خود را از دست مي
كننده اين تائيدمواجهه فعلي اين كارگران با آزبست هم . بيشتر از مرگ كارگران در اثر سقوط است

از . نكته است كه اپيدمي كه تاكنون جان بسياري از كارگران را گرفته است ادامه خواهد يافت
درصد مصرف جهاني آزبست براي توليد محصوالت آزبست سيمان در صنعت  90آنجايي كه 

ر گيرد، كارگران ساختماني در آسيا دساختمان و در كشورهاي آسيايي مورد استفاده قرار مي
دبير سالمت، ايمني و محيط  1ميوري فيونا. معرض خطر جدي بيماريهاي كشنده از آزبست هستند

خطربودن  توجه خود را به در معرض ]92[ 2صنعت ساختمان و چوبكارگران  المللي انجمن بين
قسمت عظيمي از كارگران ساختماني در  ":گونه بيان مي كندكارگران صنعت ساختمان در آسيا اين

رسمي كه تحت نظارت هيچ قانوني نيست و در شرايط نامناسب مشغول ا در يك بخش غيرآسي
، ماسك پندارندآنها محصوالت آزبست سيمان را مانند ديگر محصوالت ساختماني مي. كار هستند

. بينندتنفسي يا ساير وسايل حفاظت ايمني ندارند و در خصوص ايمني و سالمت كار آموزش نمي
- هايي كه براي آنها كار ميشوند سرويس مناسبي از دولت يا شركتكارگران بيمار ميكه اين وقتي

كردن آن در محيط و محافظت از كارگراني كه توقف مصرف آزبست و رها. كنندكنند دريافت نمي
نگهداري، بازسازي يا تخريب ساختمانهاي حاوي آزبست با اين ماده مواجهه  در مراحل ساخت و

  ".طلبدسيار عاجلي را  ميدارند اقدام ب
منع مصرف آزبست در سطح جهاني را به عنوان يك اولويت  BWIحدود بيست سال قبل 

ها و اي، در بحثفعاليت خود را در سطح ملي و منطقه  BWIپس از آن. مهم خود تعيين كرد
هاي يهها و ساير اتحادNGOهاي مشترك با المللي و در كمپينهايي با سازمانهاي بيننشست

صنفي بر موضوع آزبست متمركز كرده است در اين رابطه چهار موضوع زير مورد توجه قرار 
  :گرفته است

                                                 
1- Fiona Murie 
2- Building and Woodworkers International (BWI) 
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جهاني آزبست و نقش دولت كانادا در وقايعي  فعاليتهاي بازاريابي توسط توليدكنندگان -1
 .كه با حمايت صنايع آزبست برگزار گرديد 2006مانند همايش جاكارتا و مونترال در سال 

مطالعه توسط سازمان بهداشت ( خطرتر آزبستهاي بير دسترس قرارگرفتن جايگزيند -2
آراميد و پي الكل،وينيلپلي هاي آزبست مانند سلولز،دهد كه جايگزيننشان مي IARCجهاني و 

 ).تر از كريزوتايل هستندخطرپروپيلن بيپلي

راه (مواجهات خطرناك  كنندگان آزبست در مقابلنياز به حفاظت از كارگران و مصرف -3
يك پيروزي  2006شده توسط سازمان جهاني كار براي مشكل آزبست در ماه ژوئن حل ارائه

كرد كه چيزي به معناي استفاده ايمن از آزبست شد زيرا بطور آشكار بيان ميبزرگ محسوب مي
ران رويه محصوالت آزبست سيمان مخاطره جدي براي سالمت كارگو مصرف بي) وجود ندارد

كنند مي يا حمل كنند  وكنند ، سوراخ ميشكنند ، اره ميبرند، ميخصوصا كارگراني كه آنها را مي
 .كندايجاد مي

هاي پزشكي اند، بهبود مراقبتحقوق كساني كه در اثر مواجهه با آزبست صدمه ديده -4
 براي تشخيص و درمان زودرس و همچنين پرداخت غرامت

-تواند توسط مجموعهدر آسيا مي BWIمصرف آزبست توسط قدرت روبه رشد كمپين منع 

  :هاي وابسته آن در كشورهاي مختلف به شرح زير مورد قضاوت قرار گيرد
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  فيليپين
شبكه منع مصرف آزبست در فيليپين را  BWIشوراي فيليپيني وابسته به  2005جوالي  4در 

است  BWIه يكي ديگر از وابستگان ك ١هاي كارگريانجمن اتحاديه 2006سال  در. اندازي كردراه
برنامه آموزشي ملي آزبست را آغاز كرد و رئيس جمهور فيليپين را دعوت كرد تا كاري در جهت 

در پاسخ به اين درخواست وزارت محيط زيست و . منع مصرف آزبست در فيليپين انجام دهد
كارگري نكاتي مانند حمايت ميزگردي برگزار كرد كه در آن انجمن اتحاديه  ٢منابع طبيعي فيليپين

ديدگان آزبست و روشهاي موثر براي پايش آزبست و رفع آلودگي از اجتماعي براي صدمه
در طي اين ميزگرد وزارت محيط زيست و . زيرساختهاي آلوده به آزبست را مورد توجه قرارداد

و برداشت  منابع طبيعي فيليپين كوشيد تا با طرح مسائلي چون تصويب قوانين، اصالح مصرف
آزبست موضوع منع مصرف آزبست در سطح ملي را به حاشيه براند ولي انجمن اتحاديه كارگري 

  .ترين و مهمترين موضوع بحث استبا اطمينان اعالم كرد كه مبحث منع مصرف آزبست اصلي
  

  مالزي
در مالزي  BWIسازمانهاي مرتبط با  2006سال  در

و اتحاديه   Sbah-Timberشامل اتحاديه شاغلين صنعت 
و اتحاديه شاغلين  Sarawak-Timberشاغلين صنعت 

Timber   در روز جهاني كارگر پيرامون فعاليتهاي منع
سال بعد نمايندگاني از  .مصرف آزبست گردهم جمع شدند

جلسه اي با وزارت نيروي انساني در  BWIي دفتر مركز
خصوص موضوع منع مصرف برگزار كردند كه در آن در 

قش حكومت مالزي در دست يابي به اين هدف خصوص ن
 BWIتعدادي از افراد مرتبط با  .بحث و تبادل نظر كردند

اعالميه اي در خصوص حمايت دولت كانادا از البي 
                                                 

1 - Associated Labour Unions (ALU) 
2 - Ministry of Environment and Natural Resources (RTD) 
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در روز جهاني كارگر . آزبست تهيه و امضا كرده و به سفارتخانه و كنسولگري كانادا تسليم كردند
ور كار مالقاتهاي مقامات سياسي بلندپايه، نمايندگان موضوع منع مصرف در دست 2007در سال 
همچنين در نشستي كه با . هاي كارفرمايان قرارگرفتهاي كارگري و نمايندگان انجمناتحاديه

برگزار گرديد موضوع منع مصرف  ١هاي صنفي در پوتراجايانفر از اتحاديه 1000حضور بيش از 
  .ئه شده بودآزبست يكي از موضوعات كليدي در مطالب ارا

  
  كره

هاي كه يكي از اتحاديه ٢صنعت ساختمان جمله اتحاديه از(هاي صنعتي در كره اتحاديه
در . اندمذاكراتي را جهت منع مصرف آزبست در سطح ملي آغاز كرده 2000سال  از) است BWIبا

ردند اطمينان هاي كار به عمل آوطي بازديدهاي كه نمايندگان اتحاديه صنعت ساختمان از محل
شود و در يك مورد كه نماينده اتحاديه حاصل كردند كه هيچگونه ماده حاوي آزبست مصرف نمي

اي به هاي هشدار دهندهصنعت ساختمان متوجه مصرف آزبست در يك محيط كاري شد نامه
اگرچه منع مصرف . پيمانكار نوشت و در نتيجه آن شركتها مصرف آزبست را فورا متوقف كردند

بست يكي از وظايف اتحاديه صنعت ساختمان نيست ولي بخشي از سالمت شغلي و ايمني را آز
  .تشكيل مي دهد

  
  هند

در يك سمينار  ]BWI ]93كننده از هشت سازمان وابسته به هفده نفر شركت 2006در اكتبر 
غلي در دراين سمينار عناويني مانند افزايش آگاهي ش. شركت كردند ٣نادو سالمت شغلي در تاميل

هاي منع مصرف آزبست، كمك گرفتن از انجمنهاي پزشكي، زمينه خطرات آزبست، استراتژي
اي مورد بحث و و طراحي مذاكرات در سطح ملي و منطقه 2007برنامه كنفرانس ملي آزبست در  

كنندگان محصوالت پوشش سقف بدون آزبست در از توليد اين سميناريكي در. بررسي قرارگرفت

                                                 
1 - Putrajaya 
2- Korean  Federation  of  Construction  Industry  Trade  Unions (KFCITU) 
3  - Chennai ,Tamil Nadu 
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منع ) كمپين(پويش  2006در نوامبر .خطر در هند صحبت كرددسترس بودن مواد بيخصوص در 
  .روزه در هند اجرا كرد 5مصرف آزبست يك برنامه عمومي 

  
  ساير سازمانهاي وابسته منطقه اي

هاي مرتبط با آزبست توسط سازمانهاي وابسته چند مورد از برنامه 2005 -2006طي سالهاي 
و برخي فدراسيونهاي مرتبط با  BWI،2006آوريل  28در . شد دش اجرادر نپال و بنگال BWIبه 

در دهها . كار موضوع منع مصرف آزبست را بعنوان يك اولويت در روز جهاني كارگر اعالم كردند
تظاهرات آرام و اعتراضاتي را در مقابل سفارتخانه يا كنسولگري كانادا برپا  BWIكشور اعضا 

د نر توقف تجارت خطرناك آزبست به كشورهاي در حال توسعه مانكردند تا از دولت اين كشو
  .هند، زيمبابوه و برزيل را خواستار شوند

 ،]94[كانسرهاي شغلي بود 2007از آنجايي كه موضوع اصلي روز جهاني كارگر در سال 
در . اي مورد توجه قرار گرفتهاي ملي و منطقهموضوع آزبست مجددا در بسياري از نشست

دبيركل انجمن جهاني كارگران  ١در ژنو خانم آنتيا نورمارك» بدون سرطان« جهانيپويش 
سرطان شغلي شايعترين " :ساختماني چنين گفت

علت مرگ مرتبط با كار در كارگران است كه از 
. ساير علل شغلي و سوانح شغلي پيشي گرفته است

مورد مرگ در  100000آزبست به تنهايي عامل 
 ركتي در سطح جهاني برايسال است اگرچه ما ح

ايم پيشگيري اوليه از مواجهه با آزبست آغاز كرده
ولي هنوز تالشهاي بسياري الزم است تا از مواجهه 
افراد با آزبستي كه در ميليونها ساختمان و محل كار 

رفته است  طي ساليان گذشته در سراسر دنيا بكار
  ".جلوگيري نمائيم

                                                 
1 - Anita Normark 
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BWI اند فتهر ساختهاي ملي به كار ي آزبست را كه در زيرخطر مواجهه با محصوالت حاو

  :كندگونه بيان ميبدين
اي تهيه شود كه با نظارت همراه براي آزبستي كه قبال در ساختمانها بكار رفته بايد برنامه"
رفته است و اين  كارفرمايان بايد بدانند كه در كدام قسمت از محيط كارشان آزبست به كار. باشد

كه احتمال حضور آزبست وجود دارد كارگران حتي در صورتي. ك گزارش ثبت شودموضوع در ي
 جايي كه احتمال مواجهه با آزبست وجود دارد كار بايد توسط كارگران در. بايد از آن آگاه شوند

ميزان غبار در محيط كار تا حد . شوند انجام شودآموزش ديده كه بخوبي محافظت ميو  ماهر
كارگران بايد از سيستم مراقبت مناسب برخوردار باشند و تمامي مواجهات . ودممكن بايد كنترل ش

  ]95[".در يك سيستم ثبت مستند گردد
  ها، خطرتر آزبست در پوشش لولههاي بيخصوص جايگزين اطالعات كامل و جامعي در 

طرح وجود دارد كه مجددا با قدرت اين موضوع را م BWIها و مخازن ذخيره در وب سايت بام
 .]96[ كند كه در قرن بيست و يكم نبايد دليلي براي استفاده از آزبست وجود داشته باشدمي



  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده/  94
 

 يمرز فراي هايهمكار

  
 توسط ايآس در آزبست مصرف شيافزا ازي ناش خطرات دادننشاني برا فرصت نياول
 تيحما و يدولتي هاآژانس ،يصنفي هاهياتحاد ها، NGO آزبست، انيقرباني المللنيبي گروهها
 در را آزبستي جهان كنگرهي جمع كار يك در توانستند آنها. آمد وجود بهي ژاپني هاگروه و افراد
 داشتند حضور كشور چهل از ندهينما هشتصد كنفرانس نيدرا. كنند برگزار ويتوك در 2004١ سال
ي اسيس وي اجتماع ،يطيمح ،يميوشيب ك،يولوژيدمياپ ،يقانون ،يپزشكي هاجنبه خصوص در كه

ي هاهياتحاد فعال صدها و كاري المللنيبي ونهايفدراس ندگانينما. كردند نظر تبادل و بحث آزبست
 كارگران كهي عوارض خصوص در بودند كرده شركت كنفرانس نيا در كهيي ايآسي صنعت

 آزبست انيقربان حضور. دادند هشدار شونديم دچار آن به آزبست با مواجهه خاطر بهي  ساختمان
 انگرينماي شمال رلنديا و ولز كا،يامر كانادا، ا،ياسترال هند، ژاپن،ي كشورها از آناني هاخانواده و
 .بود جهان سراسر در مشكل نيا رشد حال دري دمياپ

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منجر كه بود آزبست با رابطه دري امنطقهي تهايفعال كننده شروع 2004 آزبستي جهان كنگره

 2006ي جوال در بانكوك كنفرانس به توانيم جمله آن از كه شد نهيزم نيا دري حركات شيدايپ به
 شامل كنفرانس نيا در كنندگانشركت. شد آزبستي امنطقه گفتمان شرفتيپ موجب كه كرد اشاره

                                                 
1 - Global Asbestos Congress 2004 (GAC 2004) 
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ي موضوعات در هايلنديتا تا آوردند فراهم راي طيشراي عاد مردم وي لنديتاي اسيس هيپا بلند مقامات
 بحث وارديي روستا آزبستي كارگاهها دري كار طيشرا  از مراقبت ستميس دوجو عدم چون

 بهداشت سازمان ازي شغل سالمت متخصص كي ١وانفيا.د انويا دكتر. شوند تكبهتك و رودررو
ي دمياپ با مقابلهي براي جهان وي امنطقهي تالشها دري مهمي بنا سنگ را سنكنفرا نياي جهان

  .دينام بستآز با مرتبطي هايماريب
 را آزبست خطرات مورد در شده روز به و قيدق اطالعات تا داشتند را فرصت نيا سخنرانان

 خصوص در آزبست عيصناي تالشها تا شد موفق 2006آزبستيي ايآس كنفرانس و كنند ارائه
 بيترت نيا به و سازد آشكار را "آزبست شده كنترل مصرف خطربودنيب" دري بخش نانياطم

 ترك را بانكوك آزبستي حاو مواد و آن مصرف خطرات ازي آگاه با كنفرانس در گانكنندشركت
  .كردند

شركتي برا كنفرانس نيا تياهم خصوص در كنفرانسي اعضا ازي كي ٢اتيكمسو دكتر
 مردم،ي مالقاتها و بحثها محور آزبست، موضوع كنفرانس نيا از بعد": ديگويمي لنديتا كنندگان
 شده جاديا طيشرا از ميخواهيم ما. است شده لنديتا دري شغل سالمت نيصمتخص وي دولت پرسنل

 لنديتا. ميكناستفاده آزبستخطر برابر در مردم شتريب حفاظت جهت دري جوال كنفرانس اثر در
 مشتاقانه ما و كردند شركت كنفرانس نيا دري المللنيب متخصصانازي اريبس كه است مفتخر

  ".ميهست ندهيآ دري جهان كهشب نيا باي همكار خواهان
 با مرتبطي هايماريبي كنشهير خصوص در بانكوك انهيب AACي كنفران در كنندگانشركت

 و آزبستي حاو محصوالت آزبست، مصرف قطع بر آن در و كردند هيته را )D مهيضم( آزبست
 در به هيانيب نيا. نمودند ديتاكي كاربردي دستورالعملها بردن بكار و هياولي ريشگيپ تياهم بر

 هم .است آنها از استفاده خواهان و كنديم اشاره آزبست خطرتريبي هانيگزيجا بودن دسترس
 ديتاك دگانيدبيآس به غرامت پرداخت و مناسب درمان ،يماريب زودرس صيتشخ به ازين بر نيچن
  .كنديم

                                                 
1 - Ivan D.Ivanov 
2  - Somkiat Siriruttanapruk 
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  آزبست خصوص در ايآسي تهايفعال
 دست آن بايي ايآسي كشورها مردم كه استي مشكالت ازي خوبي اريبس مثال آزبست مشكل

ي دولت و تيحاكم وجود عدم و مرگ وي شغل حوادثي دمياپ چوني مشكالت. هستند بانيگر به
  .دهد بها مسائل نيا به كه

ي ضرور بر ديتاك با 2يشغل حوادث انيقربان حقوقيي ايآس شبكهي كنگ هنگ عضو 1ويسانج
 تيوضع »داريپا و جامع بهبود«ي براي المللنيبي تهايحما به متصل جانبه چندي تهايفعال بودن

ي صنعتي كشورها در كارگران  كهي دردناك اتيتجرب دينبا ايآس در كارگران": ديگويم كارگران
  ".كنند تجربه دوباره آزبست مصرف كامل منع عدم علت به را اندداشته

 موضوع به نسبتي آگاه شيافزا جهت درحوادث شغلي  انيقربان حقوقيي ايآس شبكه
 هاNGO همراه به ژاپن كشور در آزبست كمپين در راي مهم نقش و كنديم تالش ايآس در آزبست

ي عمل تيحما به ازين درك با انيقربان حقوقيي ايآس شبكه. است داشته JOSHRC و BANJAN و
 و طيمح نيفعال وي صنعتي هاهياتحاد باي همكار ضرورت و دانانحقوق وي پزشك متخصصان

 خود ارتباطات  GAC2004,AAC2006چوني هاكنفرانس در شركت با تا كنديم تالشي سالمت
 جلوه خطري ب جهت عيصناي تالشها كردنيخنثي برا راستا نيا در. دهد شيافزا گروهها نيا با را

 خصوص دري مطالب (ANROVA)حوادث شغلي  انيقربان حقوقيي ايآس شبكه آزبست، دادن
  .است كرده هيتهيي ايآسي اصلي زبانها ازي اريبس به آزبستي طيمح ستيز وي شغل خطرات
 آزبست كنندگانمصرف نيبزرگتر داشتند را درآمد نيشتريب كهيي كشورها ستميب قرن در
 متوسط درآمد بايي ايآسي كشورها و است كرده رييتغ طيشرا كميو ستيب قرن دري ول بودند
 را خطر زنگ ديبا مصرفي الگو رييتغ نيا. دهنديم ليتشك را آزبست كنندگان مصرف نيبزرگتر

 يك توسط آزبست مصرف منع كه دهديم نشان خچهيتار. آورد در صدا بهيي ايآسي كشورها در
 مانند هماهنگي استراتژ يك لذا كرد خواهد منتقل هيهمساي كشورها به را مشكل كشور،
 شده شنهاديپ) ژاپن( يطيمح وي شغل سالمت دانشگاه از ٣ياهاشكتا دكتركن توسط كهي استراتژ
  :باشد ريز موارد شامل ديبا موثربودني برا ايآس در آزبستي اتيعمل برنامه .است ازين مورد

 آزبست انواعي تمام با مواجهه ازي ريشگيپ -1

                                                 
1- Sanjiv Pandita 
2- Asian  Network  for  the  Rights  of  Occupational  Accident  Victims  (ANROAV) 
 3 - Ken Takahashi 
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 ريسا به خطرناكي تكنولوژ و ستميس انتقال از تا كشورها در همزمان مصرف منع -2
 .شودي ريشگيپ زين كشورها

 

  نايقربان
 آزبست مورد در تيفعال سال عنوان به را 2006 سال آزبست مصرف منعي جهان شبكه

 هند، ونان،ي مصر، بلغارستان، بنگالدش،ي كشورها دري جدي بحثها سال آن در. كردي نامگذار
 كانادا، ل،يبرز ك،يبلژ ا،ياسترال دري افراد و گروهها با كه شد آغاز نيپيليف و لنديتا ،ياندونز

 كره، ژاپن، ا،يتاليا فرانسه، ،دانمارك
 و انگلستان ،يجنوبي قايافر لهستان،

 سال در. كردند برقرار ارتباط كايامر
 آزبست، انيقرباني هاانجمن 2006

- نيبي هاسازمان ،ياجتماعي گروهها
 در كشور 42 استمدارانيس وي الملل
ي صنعتي هاهياتحاد دعوت از تيحما
 سطح در آزبست مصرف منعي برا
 آن در و كردند صادري اهيانيب ،ينجها

 كه ميكنيم اعالم ما": نمودند عنوان
ي برا كهي اماده كه ستين قبول قابل. كندي زندگ و كار سالم طيمح يك در كه دارد حقي انسان هر

 مصرف نيالتي كايآمر يا قايآفر ا،يآس در است خطرناك و مضر اريبس اروپا هياتحاد در مصرف
 حال در كشور كي در را آزبست به آلودهي هايكشتي صنعت كشور يك كه ستين قبول قابل. شود

 ".است اكنون اقدامي برا مناسب زمان. كند انبار توسعه

 هند طيمح وي شغل سالمت مركز سيرئ 1يشاج دكتر توسط 2006 دسامبر سوم دري كنفرانس
 آزبست مصرف منع شيپو ارتباطات جانبه همه برگسترش ديتاك كه ديگرد برگزار نوي دهل در

 آن در كنندهشركتي توجه قابل تعداد كه كنفرانس نيا در. دادي م ليتشك را آني اصل محور
 شد ارائه انهيخاورم وي شمالي كايآمر ا،يآس ازي پزشكان و دانشمندان توسطي مطالب داشتند حضور

                                                 
1- TK Joshi 
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 ماه 19-18 در. كردند هياراي مطالب همي اجتماعي گروهها و ايآس در آزبست انيقربان ندگانينما و
 سئول در "آزبست موضوعي هاحلراه" عنوانتحتي ژاپن –ياكره ميسمپوز كي 2007ي م
 از مختلف ندگانينما ازي اگسترده فيط توسط ميسمپوز نيا. ديگرد برگزاري جنوب كره تختيپا
 .بود شده تيحما كشور دو هر

  


