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Giriþ

A

vrupa Birliðinde her sene, binin üzerinde insan, kötü saðlýk koþullarýndan
kaynaklanan bir hastalýk ya da bir kaza sonucu hayatýný kaybediyor. Bu
konuda daha kesin olmak gerekir ancak, kesin deðerler bulmak mümkün
olmadýðý için sadece yaklaþýk asgari verileri sunabiliyoruz. Bu mutedil ve
kesinlikle eksik bildirilmiþ bir tahmin. Otoriteler ve araþtýrmacýlar, ne zaman
çalýþma koþullarýnýn insan saðlýðýnýn bazý yönleri üzerindeki ölçülebilir
etkisinin ne olduðunu belirlemeye kalkýþsa, yeni sorunlarýn üstünü açmýþ
oluyorlar. Aslýnda, kadýn ve erkek iþçilerin bu sorunlar için uzmanlara ihtiyacý
yok. Araþtýrmalar, iþçilerin geniþ ölçekte muzdarip olduklarý yorgunluk, acý,
sakatlýk ve hastalýk hakkýnda bize yeterince bilgi veriyor. Saðlýk ve Güvenlik
için Avrupa Sendikalarý Teknik Bürosu (TUTB), gerçek uzmanlýk kaynaðýnýn
iþçilerin deneyim ve görüþleri olduðundan hareketle on beþ yýl önce kuruldu.
TUTB, çalýþma gerçekliði bilgisini yaygýnlaþtýrmak ve bu gerçekliði
deðiþtirebilmek için, kendi sendikal aðý aracýlýðýyla ve önleyici çalýþmalarda
rol alan diðer aktörlerle iletiþim içinde çalýþmaktadýr. Bu nedenle, anahtar
etkinliklerinden biri, daha saðlýklý çalýþma koþullarý için mücadelede Avrupa
Sendikalar Konfederasyonuna ve onun üye sendikalarýna yardýmcý olmaktýr.
Bu son on beþ yýl içinde bir çok alanda etkinliklerde bulunduk: makine
güvenliðinden kanser önlemeye, ergonomiden önleyici hizmetlerin
iþletilmesine, Avrupa Parlamentosundaki politika tartýþmalarýndan çeþitli
uluslararasý þirketlerden gelen Avrupa Ýþletme Komitelerindeki sendika
temsilcilerinin inisiyatiflerinin desteklenmesine kadar. Ve sonunda, tedrici
olarak, temel amacý teknik uzmanlýkla iþçilerden ve onlarýn sendikalarýndan
gelen güçlü taahhütleri birleþtirmek olan küçük bir ekibin, kamu otoriteleri
ve önleyici uzmanlar tarafýndan tanýnmasýný saðladýk.
Ýþ saðlýðý üzeri örtülmüþ bir konudur. Nadiren birinci sayfa haberi olur.
Otoriteler bu alanda araþtýrma yapmak konusunda pek de deneyim kazanmazlar.
Sadece bir örnek vermek gerekirse; kanser hakkýndaki genetik araþtýrmalara
çok fazla para harcanýrken, mesleki koþullarýn kansere neden olmadaki rolüne
iliþkin araþtýrmalara çok az kaynak ayrýlýr.
Genellikle, iþ yerindeki saðlýk sorunlarýnýn teknik meseleler olduðuna
dair yanlýþ bir algýlama vardýr. Biz böyle düþünmüyoruz. Ýnanýyoruz ki, iþ
saðlýðý her þeyden önce toplumsal tercihleri yansýtan politik bir meseledir.
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Bu broþür, iþ yerinde saðlýk sorunlarý konusunda Avrupa Birliðinde süre
giden tartýþma-larýn bazýlarý hakkýnda geniþçe bir resim çizmek amacýyla
hazýrlanmýþtýr.
Her þeyi kapsayan bir gözden geçirme olmayý amaçlamamaktadýr.
TUTBnin diðer yayýnlarýnda daha ayrýntýlý analizler ve web-sitesinde özel
raporlar bulunabilir. Zaten karmaþýk olan tartýþmalarýn iyice karmaþýklaþmýþ
aðý olabilecek bir alan için, sadece basit bir yol haritasý hazýrlamak istedik.
Kýsa ve öz tutmak için, bazý konular dýþarýda býrakýldý. Bu konular daha
önemsiz olduðu için deðil, sadece diðer TUTB yayýnlarýnda bu konular zaten
var olduðu için dýþarýda býrakýldý. Bu konular, iþ ekipman tasarýmýný, teknik
standardizasyonu ve piyasa gözetimini içeriyor.
Ýþyerinde saðlýk Topluluk politikasý konusunun takip edilmesi zor olabilir.
Karmaþýk bir kurumsal kuruluþ içinde çerçevelendirilmiþtir. Tartýþmalar
anlaþýlmasý güç görünebilir. Ancak, iþyerinde saðlýkla ilgili ulusal politikalardaki
etkisi çok büyüktür. Ýþyerindeki önleyici pratiklerin geliþtirilmesine yardýmcý
olabilir. Diðer Topluluk politikalarý da bir dereceye kadar, iþyerinde saðlýk
konusunu etkileyebilir. Kamu hizmetlerinin özelleþ-tirilmesi veya rekabetin
ilerletilmesi politikalarý, her zaman olumsuz etkilere sahiptir. Kimyasal
maddeler ve iþ ekipmanlarý piyasalarý politikalarý büyük oranda, iþverenlerin
önleme politikalarýnda yerine getirmek zorunda olduklarý bilgileri belirler.
Dolayýsýyla, bütün bu politikalarýn gözden geçirilmesi ve bunlara þekil
verilmesinde ortak bir sendikal stratejinin yaratýlmasý yaþamsal bir öneme
sahiptir.
Bu broþür, politika tartýþmalarý ve karar alma makinesi üzerine daha
büyük bir kamusal ýþýk tutmak için TUTBnin süre giden çabalarýnýn bir
parçasýný oluþturmaktadýr. Tüm sendikacýlar ve önleyici etkinliklerdeki tüm
aktörler için hazýrlanmýþtýr. Önemli politik tartýþmalarýn temel meselelerini
açýklamaya çalýþmaktadýr.
Bazýlarý doðrudan ve sadece iþ saðlýðýyla ilgilidir. Diðer bazýlarý ise
farklý, ancak iþ saðlýðý üzerinde büyük etkisi olan alanlarý ele almaktadýr.
Tartýþmalarýn bazýlarý muhtemelen, eðer daha sonraya sarkmazsa, 2006 yýlýna
devredecek gibi görünmektedir. Anahtar meseleler þunlarý kapsamaktadýr:

Kimya endüstrisi ve Bush yönetimi tarafýndan vahþileþtirilen kimyasal
maddeler piyasasýný yöneten kurallarý reforme etmeyi amaçlayan REACH
önerileri.

Ekim 2004de Komisyon tarafýndan önerilen ve kazanýmlarý önemli
ölçüde tersine çevirebilecek olan Çalýþma Süresi Direktifinin revizyon
önerisi.

Mutajenler ve reprotoksinler içeren kanserojenlere maruz kalan iþçilerin
korunmasý konusundaki Direktif üzerine deðiþiklik önerisi. Yeniden
üretici saðlýðýn korunmasýnda ileriye atýlmýþ büyük bir adým olacak.

1989 Çerçeve Direktifinin ve iþyerinde saðlýkla ilgili diðer beþ direktifin
pratik uygulamasýyla ilgili Komisyonun 2004 gözden geçirmesi hakkýndaki
tartýþma.

Topluluk saðlýk ve güvenlik stratejisinin ara deðerlendirmesi üzerine
Komisyonun 2005 baþlarýnda yayýnlanacak raporu hakkýndaki tartýþma.
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Kas ve iskelet sistemi rahatsýzlýklarýný önlemek için Topluluk giriþimleri
hakkýnda Komisyonun yayýnlanacak Tebliði üzerine tartýþmalar.
Birçok sektörde (özellikle inþaat sektörü ve geçici personel kullanan
herhangi bir sektörde) saðlýk ve güvenlik düzeylerini etkilemesi muhtemel
olan hizmetlerin liberalizasyonu direktifi (Bolkestein Direktifi da olarak
bilinir) tasarýsý.

Farklý Devletlerde takip edilen önleyici stratejilerin gözden geçirilmesi,
bütün AB ülkelerinde ortak sorularýn ortaya çýkmasýna neden olacak diðer
konulardan vazgeçme eðilimindedir. Dolayýsýyla sendikalar, Topluluk
kurumlarýnýn, bu konularýn tartýþýlmasý ve pratik önlemlerle sonuçlandýrýlmasý
görevini üstlenmesini beklemektedir.





Bu konular þunlardýr:
Gündelik kirala-iþten at iþlerinin saðlýk ve güvenliðe etkisi.
Yaþam boyu saðlýðý destekleyecek koþullar açýsýndan bütün iþlerde
toplumsal cinsiyet dengesini güvence altýna alan cinsiyet eþitlikçi bir iþ
saðlýðý yaklaþýmý ihtiyacý.
Makine Direktifinin (revizyonu tamamlanmak üzere) etkili pratik
uygulamasý aracýlýðýyla iþ ekipmaný piyasasý üzerinde daha sýký kontrol.
Özellikle saðlýkta sosyal eþitsizlikleri azaltmak yönünde bir bakýþ
açýsýndan, Topluluk kamu saðlýðý politikalarý ile iþ saðlýðý arasýndaki
baðlantýlar.

Baþlangýcýndan bu yana TUTB, ýsrarla, sendikalar arasýndaki iþbirliðinden
ve deneyim alýþveriþinden yararlanarak, Topluluk eyleminin sürekli olarak
ulusal deneyimler ile onlarýn baþarý ve baþarýsýzlýklarýndan çýkan derslerden
esinlendiðini görmeyi amaçlamak-tadýr.
Geniþlemenin, Avrupa Birliðinin karmaþýklýðýna ve çeþitliliðine
eklenmesiyle ortaya çýkan meydan okumalar durumun aciliyetini artýrmaktadýr.
Yeni Üye Devletler, Topluluk müktesebatýný (kurulu yasa ve yönetmelikler
gövdesini) çok kýsa sürede üstlenmek zorunda kalacaktýr. Yeni bir Komisyon
Kasým 2004de görev aldý. Ondan birkaç ay önce Avrupa Parlamentosu
yenilendi. Avrupa Birliðinin geniþlemesi otomatik olarak iþçiler açýsýndan
durumun kötüleþeceði ya da iyileþeceði anlamýna gelmez. Bunlarýn hepsi,
Üye Devletlerdeki sosyal ve politik dinamikler ile bunlarýn Topluluk
politikalarýna nasýl yedirileceðine baðlýdýr. Ýþ saðlýðý alaný, insanlarýn gündelik
yaþamlarýyla büyük kararlarýn etkileþimde bulunduðu bir alandýr. Bu broþür,
sendikacýlara ve iþ saðlýðýnýn korunmasýyla ilgilenen herkese yardýmcý olmayý
ve Avrupa Birliði politikalarýnýn þekillendirilmesini amaçlamaktadýr. Bunu
yapmak, yarýnýn Avrupasýnýn çehresinin þekillendirilmesine yardýmcý olacak
dinamik içinde yer almak demektir.

Marc Sapir
TUTB Direktörü
Kasým 2004
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1. Ýþ saðlýðý
Saðlýkta sosyal eþitsizliklerin
azaltýlmasý için bir anahtar alan

S

aðlýkta sosyal eþitsizlikler, bütün Avrupa Birliði boyunca hala yaþanýyor
ve gittikçe daha da kötüleþiyor. Yaþam beklentisi, sakatlanma olasýlýðý
ve bir çok hastalýðýn mevcudiyeti bireyin ait olduðu sosyal sýnýfa göre farklýlýk
gösteriyor.
Çalýþma koþullarý, saðlýkla ilgili bu boþluðun temel bir nedenidir. Kötü
çalýþma koþullarý, ya doðrudan ölümcül kaza veya hastalýklarýn nedeni olarak
ya da dolaylý olarak genel saðlýðýn kötüleþmesine katkýda bulunarak, yaþam
beklentisinin düþmesinde önemli bir faktördür. Ýþle ilgili stres, örneðin, sadece
koroner kalp rahatsýzlýðýyla deðil, bir çok hastalýk ve rahatsýzlýkla iliþkilidir.

Topluluk eylemi neden önemlidir?
Avrupa Birliði tek bir pazardýr. Sermayenin, hizmetlerin, iþçilerin ve
mallarýn serbest dolaþýmýný güvence altýna alýr. Bu da, ulusal yasalarýn
uyumunu saðlamak için Topluluðun hukuki çerçevesinin geliþtirilmesi
anlamýna gelir. Böyle bir uyumlulaþtýrmanýn temel amaçlarýndan biri, çalýþma
koþullarýný kötüleþtiren ve bu nedenle iþçilerin saðlýk ve güvenliðine zarar
verecek kontrolsüz rekabeti önlemektir.
Kurulduðundan bu yana, özellikle 1986 tarihli Avrupa Tek Senedinden
bu yana, Avrupa Birliði geniþçe bir iþ saðlýðý hukuku gövdesi oluþturdu.
Cinsiyet eþitliði hükümlerinin yaný sýra, Topluluk sosyal politikasýnýn en
geliþmiþ alanýný iþ saðlýðý hukuku oluþturuyor.
Bununla birlikte bu mevzuat, çalýþma koþullarýnda önemli iyileþtirmeler
saðlayacak yeterlilikte deðil. Bütün Topluluk ülkelerinde ilerlemek için
önemli bir faktör, ancak bir çok boþluk ve eksik nedeniyle yetersiz kalýyor.
Bunun yaný sýra, çalýþmanýn kendisi deðiþime uðruyor. Geçmiþte dikkate
alýnmayan bazý riskler, büyük bir þiddetle yüzeye çýkýyor. Bazý problemler
arka plana atýlýrken, yeni problemler ortaya çýkýyor ya da daha da aðýrlaþýyor.
Teknik ve bilimsel bilgi geliþiyor. Ýþçilerin beklentileri deðiþiyor. Bu nedenle,
Topluluk iþ saðlýðý mevzuatý, sürekli ilerlemekte olan bir çaba olmayý
sürdürüyor. 1989 ile 1992 yýllarý arasýnda yasama alanýndaki kuvvetli yükseliþ
kesin bir þekilde azaldý ve daha sonra yeniden inþa edilebilecek zeminini
kaybetti.

Ýþ saðlýðý Topluluk politikasý için Sekiz öncelikli eylem alaný

Ancak Topluluk eylemi, sadece yasa yapmakla sýnýrlý bir þey deðildir.
Pratik uygulama-larýn takip edilmesi ve durumun sürekli deðerlendirilmesi
(izlenmesi), yükümlülük-lerini yerine getirmeyen Devletlere karþý izleme
ve teþvik edici eylemler, bilgilendirme, araþtýrma, iþ saðlýðýnýn Topluluðun
diðer politik alanlarýyla bütünleþtirilmesi vs gibi bir dizi iþlevle desteklenen
bütünlüklü bir strateji tarafýndan tamamlanmasý gerekir.
Farklý Topluluk kurumlarý ve ajanslarý  Bilbao merkezli Ýþyerinde
Saðlýk ve Güvenlik Ajansý, Dublin Vakfý, üç taraflý Lüksemburg Danýþma
Komitesi, bunlarýn yaný sýra daha uzmanlaþmýþ fakat daha az bilinen SLIC
(Kýdemli Ýþ Müfettiþleri Komitesi) ve SCOEL (Mesleki Tehlikeleri
Sýnýrlandýrmak için Bilimsel Komite)- arasýndaki ortaklaþtýrýlmýþ eylemler
özellikle büyük önem taþýmaktadýr.
Bu tür ortaklaþtýrýlmýþ çalýþmalarýn devam etmesi için, bizatihi Avrupa
Komisyonu iþ yerinde saðlýða yeterli vurguyu yapmak ve kaynak yaratmak
zorundadýr. Hem Avrupa Parlamentosu hem de Ekonomik ve Sosyal Konsey,
bütçedeki kesintilerden ve Direktiflerin, farklý Üye Devletlerde uygun bir
þekilde uygulandýðýný denetleyebilmek ve iþ yerinde
saðlýk politikalarýna hýz kazandýrabilmek için gerekli
Çalýþma koþullarýnýn saðlýk üzerindeki etkisi
olan Komisyon persone-lindeki kesintilerden
üzerine veriler
duyduðu rahatsýzlýðý defalarca dile getirmiþtir.
Avrupa Birliðinin 25 ülke olarak geniþlemesi ve
Dublin Vakfýnýn çalýþma koþullarý üzerine 2000
mevcut tartýþmalarýn önemi, kaynaklarýn daha da
yýlýnda yaptýðý araþtýrmanýn gösterdiði gibi, çalýþma
artýrýlmasý gerektiðini göstermektedir. Þu ana kadar
koþullarý farklý kriterlere göre analiz edilebilir.
Mevcut algýlara göre, Onbeþler Avrupasýndaki
böyle bir giriþim olmamýþtýr. Diðer sosyal
iþçilerin % 27si iþleri nedeniyle saðlýk ve
politikalarla iþ saðlýðýnýn yeterince bütünleþtirildiðine
güvenliklerinin risk altýnda bulunduðunu düþünüyor.
de inanmýyoruz. Sadece iþyerinde saðlýða yoðunlaþan
Sürdürülebilir çalýþma perspektifi açýsýndan
merkezi bir temel olmaksýzýn, politikanýn
durum daha kritik bir hal almaktadýr: Onbeþler
sürdürülebilirliðinde boþluklar oluþmasý ve bütün
Avrupasýndaki iþçilerin % 42si, 60 yaþýna kadar
tutarlýlýðýný kaybetmesi riski ortaya çýkacaktýr.
ayný iþi yapmayý sürdüremeyeceðini ya da
sürdürmek istemediðini düþünmektedir. Yeni
Üye Devletlerdeki rakamlar daha büyük bir ilgiyi
gerektirecek niteliktedir.

Bazý esaslar

Ýþ saðlýðý mevzuatý sadece uzmanlarýn tam
olarak kavrayabileceði, oldukça teknik bir mesele
olarak görülebilir. Oysa bu mevzuatýn temelleri,
temel sosyal tercihlerle alakalýdýr. Eðer zenginlik
birikiminin bir avuç insanýn elinde toplanýyor olmasý
nüfusun büyük çoðunluðunun yaþam ve saðlýðýna
ciddi zarar veriyorsa, otoritelerin sorumlu-luðunun
nerde yattýðý, sanayi devriminin baþlangýcýndan bu
yana sorgulanmaktadýr. Emek hareketi eylemleri,
ekonomik liberallerin laissez-faire, herkes için
serbestlik yaklaþýmýný kontrol altýnda tutmuþtur. Þu nokta açýk ale gelmiþti;
sadece kendi uzun dönemli ekonomik çýkarlarý içinde hareket eden firmalar
tarafýndan kendi kendini düzenleme ya da sosyal sorumluluða veya merhamete
dayalý duygular yeterli deðildir. Hükümet müdahale etmek, koþullar ve sýnýrlar
koymak zorundaydý. 19. yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren çocuk emeðini
yasaklamak, makine güvenliðini güvence altýna alacak minimum koþullar
koymak ve iþyeri hijyenini gözetlemek için kurallar kondu.

1999 Avrupa Birliði iþ gücü araþtýrmasý iþ saðlýðý
üzerine de bir modül ihtiva etmiþtir. Bu araþtýrma
göstermiþtir ki, araþtýrmaya yanýt veren
100.000 kiþiden 5372si, iþin neden olduðu
kazalar hariç tutularak, mevcut ya da eski
iþlerinin neden olduðu ya da kötüleþtirdiði saðlýk
problemlerine sahiptir. Bu durumun sonuçlarýnda
bir tanesi, yýlda 350 milyon çalýþma günü kaybýdýr.
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Ne zaman iþ yerinde saðlýk ve güvenliðin korunmasý mevzuatý gündemde
olsa, önerilen reformlar derhal saldýrýya uðruyor; genellikle de içeriði
dolayýsýyla deðil, varsayýlan maliyeti dolayýsýyla. Korkulu söylentilere yol
açan tahminler daima mevzuatý ekonomiye bir tehdit olarak göstermiþtir. 19.
yüzyýl sanayicileri, çocuklarýn madenlerde kaçak olarak çalýþtýrýlmasýnýn
Avrupadaki ekonomik düþüþün kaygan zemini olduðunu ileri sürmüþlerdi.
Þu anda bile, iþyerinde güvenlik Topluluk mevzuatýna muhalefet edenler,
býrakýn iþ kayýplarýný, olasý maliyetleri aþýrý abartýyorlar. Unutulmamalýdýr
ki, önleme maliyetleri, korunanlar ve toplum için önemli getiriler saðlayacaktýr.
Bütün problemleri mevzuatla çözmek elbette ki mümkün deðildir, ancak
vazgeçilemez baþlangýç noktasý budur. Yaptýrýmý olan kurallar olmazsa, her
tür maliyette iþçi ölümleri dahil- sadece karla motive edilmiþ iþverenlerle,
daha önleyici akla sahip iþverenler arasýnda daima rekabet olacaktýr.
Mevzuatla ilgili sorun onu uygulamaya koymaktýr. Dolayýsýyla, Topluluk
düzeyinde her bir Üye Devlette iþ saðlýðý için bir stratejinin oluþturulmasý
zorunludur. Bu strateji, ilgili otoriteler arasýnda ortak çalýþmayý ilerletmeli,
izleme ve güçlendirme sistemleri oluþturmalý ve strateji için yeterli kaynak
yaratmalýdýr. Böyle bir strateji, sendikalara danýþmadan oluþturulamaz ve
yeni problemlerin ortaya çýkmasý veya baþarýsýz olduðu durumlarýn tespit
edilmesi halinde, zamana baðlý deðiþikliklerin yapýlabilmesi için düzenli
aralýklarla yeniden deðerlendirilmelidir.
Saðlýk dýþarýdan empoze edilemez. Gündelik etkinlikler içinde kolektif
ve bireysel olarak korunur. Sendikalarý iþ saðlýðý konusunda önemli aktörler
haline getiren budur. Ýþçilerin saðlýðý ve güvenliði için yoðun ve etkin bir
temsilci þebekesinin varlýðý, herhangi bir iþ saðlýðý stratejisinin baþarýsý için
anahtar durumdur. Bugün Avrupa Birliðinde çok sayýda iþçi, ya iþyeri
büyüklüðü, istihdam statüleri (örneðin geçici ajans iþçileri) nedeniyle ya da
diðer nedenlerden dolayý, iþyerinde saðlýkta temsil edilme biçimlerinden
mahrum býrakýlmaktadýr.
Ýleri Okumalar
 Avrupa iþyerinde saðlýk ve
güvenlik politikasýnýn iþleyiþi
konusunda TUTB 2005
yýlýnda bir broþür
yayýnlayacak.
 Eurostat, Avrupa
Birliðinde Ýþ ve Saðlýk Ýstatistiksel bir portre,
Luxembourg, Office for
Official Publications of the
European Communities,
2004. Þuraya bakýlabilir :
http://europa.eu.int/co
mm/eurostat >
Publications.

 Dublin vakfý tarafýndan
yapýlan çalýþma koþullarý
üzerine Avrupa
araþtýrmalarý. Bkz :
http://www.eurofound.ie
/working/surveys/index.
htm.
 Psikososyal faktörlerin
saðlýkta sosyal eþitsizliklere
katkýsý üzerine: özel sayý
Social Science and
Medicine, Vol. 58 (2004).
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2. 2002-2006 dönemi için
Topluluk stratejisi
Ýþ için araçlar mý?

M

art 2002de Komisyon, 2002-2006 dönemi için saðlýk ve güvenlik
üzerine strateji þemasý çizen bir Tebliði kabul etti.

Bununla birlikte, bu belgenin daha yakýn bir okumasý, önerilen önlemlerin
tutarlýlýðý konusunda kuþkular yaratýyor.
Komisyon Tebliði ilginç analizler içeriyor. Ancak pratik öneriler oldukça
zayýf ve özel son-süreler koyan zaman çerçevesinden yoksun. 2004 yýlýnýn
sonunda, hýzlý bir ara dönem deðerlendirmesi gösteriyor ki, yeni önlemler
çok da fazla bir aðýrlýk taþýmýyor.
Musculoskeletal (kas-iskelet) düzensizlikleri (MSD) bir örnek teþkil
ediyor. MSD, Avrupada çok sayýda iþçiyi etkileyen bir dizi hastalýk
koþullarýný içine alan bir terimdir. Komisyon Tebliði haklý olarak iþyeri saðlýk
ve güvenliðinde bunlara bir öncelik tanýyor. Ancak, özel önlemler önermek
yerine, Komisyon 2002 yýlýnda MSD üzerine bir Tebliði yayýnlayacaðýný
duyurdu. Bu Teblið, MSDnin nedenlerine ve araþtýrmanýn yetersiz olduðu
alanlardaki yeni hukuki hükümlere veya önerilen iyileþtirmelere yakýndan
bakmýþ olmalýydý. Oysa 2004 sonu itibariyle hiçbir þey yapýlmadý ve böyle
bir Tebliðin yayýnla-nacaðý da yok.
Komisyon Tebliðinin kaçamak yapmaya çalýþtýðý en büyük mesele þu:
iþ saðlýðý konusunda Topluluk eyleminin en temel aracý Direktifler. Tek
Avrupa Senediyle Antlaþma revize edildiði zaman Avrupa Birliði üyesi olan
bütün devletler tarafýndan bu kabul edildi. Bugüne kadar yapýlan ilerlemeler,
Topluluk direktiflerinin ortak ve baðlayýcý kriterler oluþturduðu alanlarda
gerçekleþtirildi. Sadece baðlayýcý olmayan kriterlerin (Tavsiyeler) oluþturulduðu
yerlerde ise, -örneðin meslek hastalýklarýnýn tanýnmasý- baþarýsýzlýðýn geleceði
çok açýk.
Komisyonun yumuþak yasa (soft law) (baðlayýcý olmayan
önlemlerden oluþan bir çanta) gayreti ve herhangi bir yeni mevzuat
konusundaki belirsiz planlar, mevcut dönem için bir iþyerinde saðlýk Topluluk
stratejisinin gerçekte var olup olmadýðý konusunda sorulara yol açmaktadýr.
2002 yýlýndan bu yanaki Prodi Komisyonu giriþimleri çok az ve sorgulanmaya
açýk. Bazý iyileþtirmeler önerildi (öncelikle Kansorejenler Direktifinin
planlanmýþ revizyonu), ancak sendikalardan ve Avrupa Parlamentosundan
gelen baskýlara ve 1992 yýlýnda verilen politik vaatlere raðmen Hamile Ýþçiler
Direktifinin revizyonu hala gerçekleþtirilmedi ve bir çok konu ertelendi
(özellikle musculoskeletal düzensizlikler). Çalýþma süresi konusunda Komisyon
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Sendikal eylem Topluluk mevzuatýnýn iyileþtirilmesine nasýl yardýmcý olur?
Topluluk kurumlarý labirentinde kaybolmak çok
kolaydýr. Karar alma organlarý sýradan insanlarýn
ilgileriyle temas halinde deðil. Bu durum sýk sýk,
çok az þeyin yapýlabileceði hissiyatýna neden oluyor.
Ulusal düzeyde bile bireylerin politik alanda aktif
söz sahibi olmasý kolay deðil. Ancak bazý cesaret
verici örnekler, sendikal hareketin bir fark
yaratabileceðini ve politik tercihleri
þekillendirebileceðini gösteriyor. Burada kýsaca
gösterilen örnek, çalýþma ve yaþam koþullarýna
ciddi zarar verebilecek mevzuatla iliþkili.
Denizcilik iþlerinin zorla liberalize edilmesi giriþimi,
saðlýk ve güvenlik için ciddi riskler yaratmýþ olacaktý.

Taþýmacýlýk iþçileri sendikalarý, Avrupa Komisyonu
tarafýndan duyurulan liberalizasyon önerisine karþý
derhal genel bir kampanya baþlattý. Reformun
en tehlikeli boyutlarýndan bir tanesi, kendi kendini
idare etme ilkesi olarak tanýmlanan, gemi
sahiplerinin tercihlerine baðlý olarak personelle
birlikte ya da personelsiz, amaca baðlý olarak
rasgele iþçi alýnmasý ya da gemicilik iþi becerilerinden
yoksun bir gemi tayfasýnýn oluþturulmasýydý. Bu
ilke, liman iþçilerinin iþlerini ve güvenliklerini riske
soktu ve ücretleri düþürecek ve çalýþma koþullarý
düzeyini aþaðý çekecek bir rekabet yarattý.
Aþaðýda, olaylarýn kýsa bir zaman çizelgesi
verilmektedir.

Liman iþlerinde parlamento tartýþmalarýnýn ve sendika eylemlerinin zaman çizelgesi
 13 Þubat 2001. Avrupa
Komisyonu, liman hizmetlerinin
piyasaya açýlmasý konusunda
bir direktif için taslak yayýnladý.
 25 Eylül 2001. Avrupa
Taþýmacýlýk Ýþçileri Federasyonu
ilk eylem günü çaðrýsý yaptý.
Ýngiliz, Ýspanyol ve Belçikalý liman
iþçilerinin protesto eylemleri.
 14 Kasým 2001. Avrupa
Parlamentosu Direktif üzerinde
deðiþiklik yaptý ancak kendi
kendini idare etme ilkesine
dokunmadý.
 13 Aralýk 2001. Binlerce liman
iþçisi, talepleri konusunda bir
kamu ilgisi çekebilmek için
ETUCun Laeken Avrupa
Zirvesindeki (Belçika)
gösterisine katýldý.
 19 Þubat 2002. Avrupa
Komisyonu, Parlamentonun
önerdiði deðiþiklikleri göz ardý
ederek yeni bir taslak hazýrladý.
 14 Mart 2002. Liman iþçileri,
Barselona Avrupa Zirvesi
eyleminde dikkat çekti.
 Haziran 2002. Avrupa
Komisyonunun önerilerine karþý
altý farklý ülkede (Norveç dahil)
ilk grevler.
 25 Haziran 2002. Bakanlar
Konseyi, kendi kendini idare
hükümlerinden daha kötü
hükümler içeren ortak bir
pozisyon belirledi.
 Ocak 2003. 17 ülkede, 24
saatlik grevle ikinci eylem günü.
 17 Þubat 2003. 13 Avrupa
ülkesindeki 500 liman iþçisi,
Avrupa Taþýmacýlýk Ýþçileri

Federasyonunun, Brükseldeki
Avrupa Parlamentosu binasý
dýþýnda protesto eylemi
çaðrýsýna yanýt verdi.
 18 Þubat 2003. Avrupa
Parlamentosu Taþýmacýlýk
Komisyonu, Direktifin en tehlikeli
boyutlarýný sýnýrlandýrmak üzere
bir uzlaþma üzerinde çalýþtý
ancak ýsrarla belirli konularda
kendi kendini idare etmeyi kabul
etti.
 20 Þubat 2003. Avrupa
Taþýmacýlýk Komiseri Loyola De
Palacionun ziyaretine karþý
250 liman iþçisi Antwerpde
gösteri yaptý.
 10 Mart 2003. Beþ ülkeden
3000 liman iþçisi Avrupa
Parlamentosu binasý dýþýnda,
Ýþi uzmanlarýna býrakýn. Bu
bizim iþimiz sloganý altýnda
gösteri yaptý.
 12 Mart 2003. Avrupa
Parlamentosu, kendi kendini
idare etmenin özel izne
baðlanmasý gerekliliðiyle birlikte
ikinci okuma üzerinden oylama
yaptý.
 15 Nisan 2003. Bakanlar
Konseyi, Avrupa
Parlamentosunun deðiþikliklerini
kabul etmedi. Arabuluculuk
süreci baþladý.
 9 Eylül 2003. Belçika ve
Hollanda limanlarýnda grev
eylemleri.
 29 Eylül 2003. Rotterdam
yaklaþýk on ülkeden (Amerika
Birleþik Devletlerinden bir
delegasyonla birlikte) gelen

9000 liman iþçisinin eylemine
tanýk oldu. Belçika, Fransa ve
Hollanda limanlarýnda iþ
durdurmalar. Güney Avrupa
ülkelerinde liman iþçileri
Barselonada bir protesto
yürüyüþü düzenledi.
 30 Eylül 2003. Arabuluculuk
süreci, kendi kendini idare
etmeye belirli koþullar altýnda
izin veren bir metinle
sonuçlandý. Avrupa
Parlamentosu delegasyonunda
oylama çok yakýn. Ayný gün,
Avrupa Taþýmacýlýk Ýþçileri
Federasyonu arabuluculuk
sürecinin sonuçlarýný reddetti.
Federasyon, Parlamento genel
kurulunda hala onaylanmayý
bekleyen Direktife karþý liman
iþçilerini daha fazla eylem
yapmaya çaðýrdý.
 17 Kasým 2003. Arabuluculuk
sürecinin uzlaþma metnine
karþý toplanan 16000 imza
Avrupa Parlamentosu
Baþkanýna verildi. Belçika
limanlarýnda iþçiler zamanýndan
önce bir saat ara vermeye
baþladý. Avrupa Parlamentosu
milletvekillerine karþý yoðun
email kampanyasý.
 20 Kasým 2003. Avrupa
Parlamentosu arabuluculuk
süreci direktifini 209 oya
karþýlýk 229 oyla reddetti, 16
çekimser. 10 yýl içinde sadece
üçüncü defa arabuluculuk
süreci metni Parlamento genel
kurulunda reddedilmiþ oldu.

Ýþ saðlýðý Topluluk politikasý için Sekiz öncelikli eylem alaný

iþverenlerin baskýsýna boyun eðdi ve kazanýmlarý geriye götürmeye çalýþtý.
Zorda kaldýðý zaman Komisyon, iþverenleri veya bazý hükümetleri desteklemek
yerine sosyal taraflarýn iyi niyetine çaðrý yapma eðilimindedir. Ayrýca,
kimyasal maddeler pazarýnýn (REACH) düzenlenmesi ve Makine Direktifinin
revizyonu konularýnda süre giden tartýþmalar göstermektedir ki, iþ saðlýðý,
ticaret politikalarýyla uygun bir þekilde birleþtirilmemektedir. Diðer alanlardaki
bazý öneriler, hizmetlerin liberalizasyonu (Bolkestein Direktifi) üzerine
direktif önerisi gibi, iþ saðlýðý açýsýndan aþýrý derecede kötü olabilir.

Ýleri Okumalar
 Yeni Topluluk stratejisi
konusunda Vogel, Laurent,
A new impetus for
Community occupational
health policy, Brüksel, ETUCTUTB, Haziran 2001.
 Smismans, S., Towards a
New Community Strategy
on Health and Safety at
Work? Caught in the
Institutional Web of Soft
Procedures,
The
International Journal of

Comparative Labour Law
and Industrial Relations,
Vol.Ê19/1, spring 2003,
pp.Ê55-84.
 Ýleride yayýnlanacak TUTB
Newsletterý Topluluk
stratejisinin uygulamasýnýn
bir deðerlendirmesini
yapacak
 TUTB websitesi : > Main
topics > Community
strategy.

11

12

Ýþ saðlýðý Topluluk politikasý için Sekiz öncelikli eylem alaný

3. Önleme sistemleri
Tutarlý bir strateji için

S

anayi Devrimiyle 1960lý yýllar arasýnda çýkarýlan yasalarýn bir baþarýsýzlýðý,
tanýmlanan risklere karþý özel yanýtlar olarak oluþturulmuþ olmalarýydý.
Bazen mevzuat, riskten sonra geliyordu ve riski azaltmak ya da ortadan
kaldýrmak için teknik bir çözüm önerme arayýþýndaydý. Bu yaklaþýmýn yarattýðý
sorunlar þunlardý:
 önleyici olmaktan çok tepkiseldiler: riskin ortaya çýkmasýndan çok sonra
mevzuat oluþturuluyordu;
 çok yavaþ geliþiyordu ve çalýþma koþullarýnýn tamamýna uygun deðildi;
 tercih edilen seçeneðin deðiþtirmesi gereken bir çok riski ihmal etti;
 belli bir dizi teknik yanýtýn iþçi saðlýðýný korumak için yeterli olacaðý gibi
yanlýþ kavrayýþlara neden oldu.
1960lý yýllarda iþ saðlýðý alanýnda, farklý düzeylerde etkileþim saðlayan
bütünlüklü bir stratejiye odaklanan yeni yaklaþýmlar doðdu.:
 iþ saðlýðý, kamu saðlýðý ve çevre koruma arasýnda daha dikiþsiz bir süreklilik
içinde bir ulusal önleme stratejisi; iþ ekipmanlarý ve kimyasal maddelerde
piyasanýn daha sýký düzenlenmesi; gözleme, erken uyarý, gözetleme ve
güçlendirme sistemleri;
 belirli bir sanayi sektörünün ya da coðrafi alanýn farklý özelliklerini
uzlaþtýran sektörel ya da teritoryal stratejiler;
 iþ saðlýðý gerekliliklerini bütün iþ yönetimi ve stratejik tercihler alanlarý
boyunca bütünleþtirme;
 önleme politikalarýnýn oluþturulmasýnda ve uygulanmasýnda iþçilerin ve
emek örgütlerinin aktif katýlýmý.
Topluluk mevzuatý, sonraki iki eylem düzeyine seslendi. Temelde, her
bir firmanýn tutarlý bir önleme politikasý kabul etmesini garanti altýna alacak
kurallar koydu. Ne kamu otoritelerinin rolüne ne de ulusal önleme stratejilerinin
içeriðine sistematik olarak önem verdi. Bununla birlikte, son tartýþmalar açýk
olarak gösterdi ki, iþyeri hükümlerinin pratikte uygulanabilmesi ancak ulusal
bir önleme stratejisiyle mümkün olabilir. Baþka bir ifadeyle, bütünlüklü bir
stratejinin varlýðý ile spesifik iþyeri düzenlemeleri arasýnda özsel bir baðlantý
vardýr.
Örneðin, iþçilerin saðlýðýnýn ulusal düzeyde bütünlüklü bir þekilde takip
edilmesiyle, epidemiyolojik araþtýrmalarla ve bir çok durumda fabrika
kapýsýnýn ötesine geçen önleyici çözümlerin geliþtirilmesiyle desteklenmezse,
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saðlýk gözetimi için gerekli týbbi check-uplar çok sýnýrlý bir etkiye sahip
olacaktýr.

Gündem üzerine

Ulusal iþ saðlýðý stratejilerinin uygulanmasýnda iþ teftiþi merkezi bir
öneme sahiptir. Müfettiþlerin etkinliði, saðlýk ve güvenliðin korunmasý
konusunda bütün iþçilerin eþit haklardan yararlanmasýný güvence altýna
almalýdýr. Ancak, þu an Avrupa Birliði ülkeleriin her birinde ulusal iþ
müfettiþliði sistemlerinin yakasýný býrakmayan eksik istihdam ve eksik kaynak
aktarýmý, üretimin parçalanmasý, alt sözleþmeli çalýþmanýn ve geçici kiralaiþten at uygulamasýnýn yaygýnlýðý baðlamýnda,
müfettiþlerin etkinliði azalmaktadýr.

Ü Bir çok Topluluk ülkesinde, önlemenin
öncelikleri konusunda ulusal tartýþmalar
yürütülüyor. Bu tartýþmalar zaman içinde
Topluluk tartýþmasýný canlandýrabilir. 2005
yýlýnda Avrupa Parlamentosu, 1989 Çerçeve
Direktif ile diðer beþ tekil direktifin pratik
uygulamasýyla ilgili Komisyon Raporunu
tartýþýyor olacak. Bu durum, iþ saðlýðý
konusunda Topluluk stratejisi ve ulusal
stratejilere daha bütünlüklü bir yaklaþýmýn
oluþturulmasý için bir fýrsat olabilir.
Ü Önleyici etkinliklerin yaný sýra çalýþma
koþullarýnýn ve bunlarýn saðlýk üzerine etkilerinin
daha sistematik bir þekilde izlenmesini de
mümkün kýlacak etkinlikleri desteklemek
önemli. Bu, bir dereceye kadar, Topluluk
düzeyinde farklý örgütler (Dublin Vakfý, Bilbao
HSW Ajansý, Eurostat vs) tarafýndan
yapýlýyor. Ülkeler arasýndaki ulusal izleme ise
çok kötü.
Ü 2005 yýlýnda Komisyon, 2002-2006 dönemi
için Topluluk stratejisinin uygulamasýyla ilgili
bir Tebliði yayýnlayacak. Bu Tebliðin sadece
önergelerin ele alýndýðý bir metin olmamasý,
takip edilen stratejinin nerede yetersiz
kaldýðýný inceleyecek bir tartýþmayla
sonuçlanmasý ve saðlam bir zaman
çizelgesiyle birlikte spesifik inisiyatifler
önermesi önemlidir.
Ü Ýþ saðlýðý stratejilerine cinsiyet boyutunun
dahil edilmesi önemlidir. Sektörlerde ve
iþlerde, bütün yaþamlarý boyunca erkeklerin
veya kadýnlarýn saðlýðýna zarar vermeyecek
çalýþma koþullarýnda cinsiyet dengesi anahtar
bir hedef.
Ü Ýþ saðlýðý öncelikleriyle diðer politika alanlarýný,
özellikle çevre koruma, iþ ekipmaný ve
kimyasal maddeler piyasasý, cinsiyet eþitliði,
istihdam politikalarý, kamu saðlýðý ve
araþtýrma programlarýný bütünleþtirmek için
çok daha fazlasý yapýlmalý.

2004 yýlý baþlarýnda, Komisyon, 1989 Çerçeve
Direktif ile diðer beþ tekil direktifin pratik
uygulamasýyla ilgili ilk raporunu yayýnladý. Rapor
gösteriyor ki, ulusal önleme stratejileri büyük
eksikliklerle dolu. Bir çok durumda, Devletler,
Direktifleri yasalarýna taþýdýlar, ancak doðru pratik
uygulamalara kaynak ayýrmadýlar.

Ýleri Okumalar
 Preventive Services, Special Report, TUTB
Newsletter, No. 21, June 2003, pp. 19-37.
TUTB websitesine bakýlabilir :
http://tutb.etuc.org > Newsletter.
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4. Ýþ organizasyonu
Önemli bileþenlerin bir
karýþýmý

Ý

þyerinde saðlýk problemlerine neden olan sadece kimyasal maddeler ve iþ
ekipmanlarý gibi maddi þeyler deðildir. Maddi-olmayan faktörlerin çalýþma
saatleri, çalýþma temposu, nöbet, eðitimlerin uygun olup olmamasý, iþin
yapýlmasý için gerekli bilgilendirme ve diðer destekleme biçimleri, iþçiler
arasýndaki bütünleþme, vakar vs- ayrýca önemli rol oynar.
Önleme politikalarý, geleneksel olarak, iþ organizasyonunun bir çok
boyutunu dikkate almadý. Yalnýzca iþ saatleri yüz elli yýldan fazla bir zamandýr
düzenleniyor. Oysa, iþ saðlýðýnýn geliþtirilmesinde iþ organizasyonu anahtar
bir alandýr. Dikkate alýnmasý gereken bazý hususlar aþaðýda ele alýnmaktadýr.

Çalýþma süresi: uzunluk ve organizasyon
Çalýþma saatleri konusunda Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda büyük
farklýlýklar var. Birleþik Krallýk gibi bir ülkede, yaygýn maksimum haftalýk
çalýþma saatleri kurallarýndan bireysel muafiyet uygulamasý, insanlarý, saðlýk
ve güvenlikleri için çok kötü olan uzun saatler boyunca çalýþmaya zorlamaktadýr.
Britanya hükümeti, 3.742.000 iþçinin haftalýk 48 saatten fazla çalýþtýðýný
bildirmektedir. Bu rakam, tam süreli çalýþanlarýn yaklaþýk % 20sine eþittir.
Bu sadece Birleþik Krallýða özgü bir problem deðil. Dublin Vakfýnýn çalýþma
koþullarý araþtýrmasýna göre, Onbeþler Avrupasýnda, 2000 yýlýnda iþçilerin
% 14ü haftalýk 45 saatten fazla çalýþýyor ve yaklaþýk üç iþçiden birisinin
çalýþma günü çok daha uzun (günde 10 saatten daha fazla). Yeni Üye
Devletlerde ortalama çalýþma saatleri Onbeþler Avrupasýnýnkilerden çok
daha fazla.

Kaynak : Department for
Trade and Industry, Working
Time - Widening the Debate,
London, June 2004. Þuraya
bakýlabilir:
http://www.dti.gov.uk/con
sultations/files/publication1252.pdf.

Çalýþma süresiyle saðlýk arasýndaki iliþkide ilgili tek faktör, çalýþma
saatlerinin uzunluðu deðildir. Çalýþma saatlerinin bireyin iþ dýþý diðer
etkinlikleriyle nasýl uyum gösterdiði de ayrýca çok önemlidir. Bazý standart
olmayan çalýþma saatleri (gece çalýþma, hafta sonu çalýþma) sosyal yaþamý
azaltabilir ve iþ-yaþam dengesine müdahale edebilir. Bu çalýþma programlarý
ayný zamanda, insan varlýklarýn bio-ritimleriyle uyumsuzluk gösterir. Özellikle
gece çalýþma, uyku ve sindirim düzensizliklerinde, kalp rahatsýzlýklarýnda vs
kendini gösterir.
Üçüncü önemli faktör, çalýþma programýnýn düzenliliði ve
öngörülebilirliðidir. Sýkça deðiþen çalýþma programý, uzun süreli çalýþmadan
kýsa süreli çalýþmaya geçen nöbet deðiþimleri ve özellikle de haftalar ve aylar
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öncesinden çalýþma programýný bilemiyor olmak, saðlýk üzerinde yýpratýcý
etkiye sahiptir. Bu gibi durumlar, insanlarý acil üretim ihtiyaçlarý için sadece
bir ek haline getiren esnek çalýþma süresi politikalarýnýn bir sonucu olarak
her geçen gün sýradan bir hal alýyor. Dolayýsýyla, bir iþverenin iþçiden hazýr
olmasýný istediði süre, dinlenmenin niteliði, ev içi sorumluluklarýn
organizasyonu, boþ zaman etkinlikleri tercihi gibi boþ zaman etkinlikleriyle
eþitlenemez. Mevcut Çalýþma Süresi Direktifi bile iþçilerin beklentilerini
karþýlamaktan oldukça uzakken, Direktifin revizyon taslaðý bazý kazanýmlarý
geri götürecektir. Bu durum, iþçilerin korunma standartlarýný zorlayacak çok
tehlikeli bir emsal teþkil edebilir.
Direktifin revizyonunu, AB sosyal politikasýnýn geleceði için bir turnusol
testi haline getirecek olan budur.

Çalýþma Süresi Direktifinin revizyonu nasýl bir test olacak?
1993 tarihli Çalýþma Süresi Direktifi, saðlýk ve
güvenliðin korunmasýna yönelik asgari birkaç jest
içeriyordu (madde 3den madde 13e). Maddi
önlemlerden çok, uzun ve karmaþýk esneklik, tercih
etmeme ve muafiyet hükümlerine daha büyük yer
veren belki de tek Topluluk Direktifiydi (madde
16dan madde 18e). Bir çok açýdan, Penelope
Aðýndan farklý deðildi saðlýk ve güvenliði güvence
altýna alacak mevzuatla bir araya yýðýlan her þey,
daha sonra iþverenler ya da devletler tarafýndan
elenebilecekti. Tercih etmeme haklarýnýn bazýlarý,
yedi yýllýk bir geçiþ süresinden sonra daha uygun
bir direktifin ileri sürüleceði konusunda bir
anlaþmayla, Birleþik Krallýðýn isteði üzerine, geçici
süreliðine dahil edilmiþti.
Direktif en baþýndan bu yana tartýþmalara neden
oldu. Birleþik Krallýk, Adalet Divanýna baþvurarak
iptali için uðraþtý ancak baþarýsýz oldu. Ön karar
için bir dizi sorun, farklý hükümlerin nasýl
yorumlanacaðý ve uygun bir biçimde aktarmalardaki
baþarýsýzlýklarýn nasýl cezalandýrýlacaðý gibi sorulara
yanýt verdi. Tekil seçmeme tercihlerinin yol açtýðý
sayýsýz istismarýn farkýnda olmasýna raðmen
Komisyon, Topluluk yurttaþlarýný garanti altýna
alýnmýþ eþit temel sosyal ve istihdam haklarýndan
yoksun býrakan bir Üye Devlete karþý herhangi
bir usulsüzlük davasý açmakta baþarýsýz oldu.
Tek önemli ilerleme, Topluluk hükümleri kapsamýnýn,
orijinal direktifte dýþarýda býrakýlan iþ ve sektörlere
doðru tedrici geniþlemesiydi.
Eylül 2004de Direktifin revizyonu için öneriler
sundu. Bu revizyonla, maksimum 48 saatlik haftalýk
çalýþma süresi konusunda þirketlere daha fazla
esneklik saðlanýyor. Haftalýk çalýþma süresiyle
hesaplanan referans periyodu, bir yýla kadar
artýrýlabilir.
Taslak hala, iþverenler için bireysel tercih etmeme
hakkýna izin veriyor. Hepsinde deðil ama bazý

durumlarda, tercih etmeme, önsel toplu
anlaþmalarý gerektiriyor. Taslak bu tür istismarlarýn
olacaðý konusunda o kadar açýk ki, ikinci bir azami
65 saatlik haftalýk çalýþma süresi koymak zorunda
hissediyor kendisini. Bu zorunlu bir azami süre
deðil: iþveren için, iþçi sözleþmeleri ya da toplu
sözleþmelerle farklý seçenekler mümkün olacak.
Taslak, iþverenlerin çalýþanlarý, iþverenin
tasarrufuna baðlý olarak, bu zamanýn çalýþma
süresi içinde olmasý gerekmeksizin, iþyerinde hazýr
olmaya zorlayabilmesine izin veren bir çaðrý
üzerine çalýþma tanýmý içeriyor. Bu hüküm,
Uluslararasý Çalýþma Örgütünün 1930 kadar eski
bir tarihte oluþturduðu uluslararasý çalýþma
standartlarýnýn ihlali anlamýna gelmektedir. 30
nolu ILO Çalýþma Saatleri (Ticaret ve Ofisler)
Sözleþmesinde, çalýþma saatleri terimi, istihdam
edilen kiþilerin, iþverenin tasarrufunda olduðu
zaman anlamýna gelir hükmü vardýr. 30 nolu
Sözleþmedeki bu taným, 67 nolu Çalýþma Saatleri
ve Dinlenme Süresi (Yol Taþýmacýlýðý) (1939 tarihli)
Sözleþmede yeniden geniþ bir þekilde yasalaþtýrýldý.
Eðer bir süpermarket check-out operatörü, sabah
saat 9dan akþam 8e kadar iþyerinde olmak
zorundaysa, fakat gerçekte 5½ saatlik bir iþ
performansý gösterebiliyorsa, yeni öneriler,
operatörün iþverenin tasarrufunda, gerçekte
iþyerinde geçirmek zorunda olduðu sürenin sadece
yarýsýný geçirmiþ olduðunun söylenebileceði anlamýna
gelmektedir. Ýþçiler, sonunda, müþteri talebi veya
üretim akýþýndan kaynaklanan düzensiz çalýþma
organizasyonunun bütün yükünü omuzlamak
zorunda kalabilir.
Dolayýsýyla, Çalýþma Zamaný Direktifinin revizyon
taslaðý, oluþacak olan Topluluk sosyal politikasýnýn
þekillenmesinde en büyük test olacaktýr. Buradaki
temel tercih ya ilerde sosyal eþitsizlikleri
geniþletecek olan deregülasyon ya da herkes için
çalýþma ve yaþam koþullarýnýn ilerletilmesidir.
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Ýþ yükü
Ýþçilerin saðlýðý söz konusu olduðunda iþ yükü belirleyici bir faktördür.
Ayrýca, iþ organizasyonunda önleme politikalarýnýn ihmal ettiði bir boyuttur.
Ýþ yükü, hem fiziksel ve entelektüel çabayý hem de psikolojik ve duygusal
katýlýmý içeren çok karmaþýk bir konudur. Bireyin iþini nasýl yaptýðý üzerindeki
kontrolüne, birey ve iþ arkadaþlarý arasýndaki iþbirliði biçimlerine, eðitim ve
bilgilendirme aracýlýðýyla saðlanan desteðe, iþin yapýlmasý için gerekli iþ
ekipmanýnýn uygunluðuna vs çok yakýndan baðlýdýr.
Genel olarak, son zamanlarda, iþin yoðunlaþmasýnda kesin bir yükselme
görülmektedir. 1990 ile 2000 yýllarý arasýnda, sýký süre-bitimine (dead-line)
göre çalýþanlarýn sayýsý %50den %60a çýkarken, çok yüksek hýzla çalýþan
insanlarýn sayýsý % 48den % 56ya yükselmiþtir (Dublin vakfý verileri).
Yüksek hýzda veya sýký süre bitimine göreçalýþmak
1990-2000 (%)

48

50

54 56

Yüksek hýzda
1990

1995

56

60

sýký süre bitimine göre
2000

Kaynak : Yaþam ve Çalýþma Koþullarýný Geliþtirmek için Avrupa Vakfý,
Avrupa Birliðinde çalýþma koþullarýnýn on yýlý, 2000

Bu yoðunlaþmanýn, saðlýk üzerinde bir çok olumsuz etkisi var:
 artan stres ve bununla baðlantýlý psikolojik düzensizlikler (genel yorgunluk,
uykusuzluk, depresyon, sinirlilik vs);
 önemli oranda, bir çok fiziksel düzensizliðe neden olan psikosomatik
problemler;
 musculoskeletal (kas-iskelet) düzensizlikler olarak sýnýflandýrýlan bir
dizi týbbi durumda önemli bir artýþ;
 iþ yoðunluðu, ayný zamanda, iþten kaynaklanan kazalarýn ortaya çýkmasýnda
bir etmendir. Acele iþ, öngörülemeyen durumlarla baþa çýkmak için
yeterli olanak býrakmaz.
Ýþ yoðunluðu, özellikle yaþlanan iþçilerin dýþlanmasýnda önemli bir
faktördür. Ücreti ödenmeyen ev içi sorumluluklarýyla ücretli iþ yaþamýný
birlikte yürütmekte zorluklar yaþayan kadýnlar için ücretli iþ hayatýndan
dýþlanmak anlamýna gelebilir veya kadýnlarýn sadece yarým zamanlý iþlere
tahsis edilmesine neden olabilir.
Tekdüze ve tekrara dayalý iþler, iþ yoðunluðunun zararlý etkilerini
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artýrabilir. Dublin Vakfýnýn yürüttüðü araþtýrmanýn bulgularý, tekrara dayalý
iþlerin saðlýk üzerindeki zararlý etkilerine ýþýk tutmaktadýr. Kas iskelet
rahatsýzlýklarýnýn çok hýzlý bir þekilde yayýlýmý, aþaðýda sýralanan faktörlerin
kombinasyonlarýnýn neden olduðu saðlýktaki bozulmaya iþaret etmektedir:
 iþ yoðunluðu;
 tekdüze iþlerin ve tekrara dayalý görevlerin yaygýnlýðý;
 kötü çalýþma organizasyonu, ergonomik olarak uygun olmayan iþ
ekipmaný;
 iþle baðlantýlý stres.
Tablo 1

Tekrara dayalý hareketlerin neden olduðu saðlýk
problemleri  2000 (%)
Sýrt aðrýsý

Üst
Omuzlarda
Alt
ve boyunda organlarda organlarda
kas aðrýlarý kas aðrýlarý kas aðrýlarý

Tekrara dayalý
hareketler
Tekrara dayalý
olmayan hareketler

48

37

24

21

19

11

4

5

Ortalama

33

23

13

11

Tablo 2 Aþýrý yüksek bir hýzda çalýþmanýn neden olduðu saðlýk
problemleri  2000 (%)
Sýrt aðrýsý

Stres

Omuzlarda
ve boyunda
kas aðrýlarý

Yaralanmalar

Sürekli olarak
yüksek hýzda
çalýþma

46

40

35

11

Asla yüksek
hýzda çalýþmak
çalýþmama

25

21

15

5

Tablo 3

Sýký süre bitimine baðlý çalýþmanýn neden olduðu
saðlýk problemleri  2000 (%)
Sýrt aðrýsý

Stres

Omuzlarda
ve boyunda
kas aðrýlarý

Yaralanmalar

Sürekli olarak
sýký süre bitimine
baðlý çalýþma

42

40

31

10

Asla sýký süre
bitimine baðlý
çalýþma

27

20

17

5

Kaynak : Yaþam ve Çalýþma Koþullarýný Geliþtirmek için Avrupa Vakfý,
Avrupa Birliðinde çalýþma koþullarýnýn on yýlý, 2000

Mevcut Topluluk mevzuatý, kas iskelet rahatsýzlýklarýný önlemeye yönelik
politikalar konusunda hiçbir yerde yeterli bir rehberlik sunmamaktadýr. Var
olan direktifler, problemlerin ancak bazýlarýný kapsamaktadýr (sürekli bakmayý
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gerektiren görüntüleme ekranlarý ekipmanýyla çalýþmak, elle yük taþýmak).
Bu mevzuatýn toplumsal cinsiyet açýsýndan bir analizi, tekrara dayalý hareketler,
zorlayýcý duruþlar ve kendi iþlerini nasýl organize edecekleri konusunda çok
az bireysel karar verme yetkisi içeren iþlerde yoðunlaþma eðilimi gösteren
kadýn iþçiler söz konusu olduðunda bu mevzuatýn baþarýsýzlýklarý görülebilir.

Þiddet, taciz ve stres:
psikososyal iþ yükü için tehlike sinyalleri
Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde yapýlan bir dizi araþtýrma, hem
fiziksel hem psikolojik þiddet, farklý taciz biçimleri (cinsel ve psikolojik) ve
iþyerinde stresle baðlantýlý problemlerde bir artýþ olduðunu gösteriyor. Bunun
nedenleri:
 Çoktandýr var olan ancak sessizlik ve yalnýzlýk içinde acýsý çekilen
problemler þimdi açýk hale geliyor..
 Çoðu kez artan üretim taleplerinin bir sonucu olarak ve insanlarý üretimin
gerekliliklerinin bir eklentisi haline getiren, çalýþma koþullarýnýn
insansýzlaþtýrýlmasý.
 Ýþçiler arasýnda rekabete neden olan ve var gücüyle iþçiler arasýnda yarýþma
yaratarak iþbirliði biçimlerini yok eden yönetim sistemi.
Psikososyal risklerin önlenmesiyle ilgili çeþitli temel problemler bulunmaktadýr:
 Ýþ organizasyonunu sorun haline getirmeden, genellikle, bu alanda eylem
mümkün deðildir. Ancak iþverenler bu alaný, kendi çýkarlarýna referansla
belirlenen (genellikle hisse sahiplerinin karlarý) ve kendilerinin ayrýcalýklý
tasarrufu altýnda bir alan olarak görmekteler.
 Psikososyal boyutlara bakmak, zorunlu olarak, firma içinde iktidar
uygulamasýný göz önünde bulundurmak anlamýna gelir. Ýþçiler arasýnda
rekabet yaratýlmasý, stres aracýlýðýyla yönetim, ýrkçý ayrýmcýlýk ve erkek
hakimiyeti, iktidar iliþkilerinin spesifik boyutlarýdýr.
Gündem üzerine...
 Önleyici yaklaþýmlarda çok disiplinli pratikler
fazla yaygýn deðil.
 Uyuþmazlýk yönetiminde, þirket yönetimleri,
Ü Çalýþma Süresi Direktifinin elde edilen
cinsel taciz ve zorlama konusundaki pratiklerin
kazanýmlarý geri götürmemesine dikkat edin.
açýkça gösterdiði gibi, çalýþma koþullarýnýn
Ü Musculoskeletal düzensizliklerin önlenmesi
dönüþümünde kolektif yaklaþýmlar yerine bireysel
konusunda Komisyonun bir direktif taslaðý
yaklaþýmlarý tercih etme eðilimindeler.
hazýrlamasýný saðlayýn ve bu alanda ulusal
mevzuat ve politikalarýn geniþlemesini saðlayýn.

Ü Stres üzerine Avrupa Antlaþmasýnýn, ulusal

toplu pazarlýk sistemine geçirilmesini saðlayýn.
Eðer görüþmeler kesilirse ve bütün iþçilerin
toplu pazarlýða dahil edilmediði ülkelerde,
mevzuatýn, bu alanda, bütün iþçiler için eþit
korumayý güvence altýna almasýný saðlamasýna
dikkat edin

Ü Psikososyal risklerin önlenmesi için daha iyi

ulusal mevzuat ve politikalarýn oluþturulmasý
için uðraþýn ve özellikle iþyerinde þiddet, taciz
ve ayrýmcýlýða kaþý mücadele edin.

Bugün, iþyerinde önleyici etkinliklerde bu
sorunlarýn öncelikleri konusunda hiçbir þüphe
yoktur. Bunun için bu meselelerin ayrýntýlý bir
analizini yapmaya gerek yoktur. Sadece fiziksel
tehlikeler üzerinde odaklanmýþ bir iþ saðlýðý
yaklaþýmý yeterli deðildir. Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu, önleyici pratiklere bir vurgu
yapmak amacýyla, iþveren örgütleriyle stres üzerine
bir Avrupa çerçeve antlaþmasýna varmýþtýr.
Antlaþma Ekim 2004 tarihinde imzalandý. Ne
kadar etkiye sahip olacaðý, farklý AB ülkelerinin
antlaþmanýn hükümlerini ne ölçüde üstleneceðine
çok yakýndan baðlý.
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Bir çerçeve antlaþmanýn varlýðý, Topluluk mevzuatýnýn bu alandaki
sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. Endüstriyel iliþkiler sistemi Avrupa
boyunca farklýlýklar göstermektedir ve ulusal toplu pazarlýk aygýtý, Avrupa
Birliðindeki bütün iþçiler için asla eþit koruma garanti etmeyecektir.
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5. Kimyasal riskler
Ýþ saðlýðýna baðlý ölümlerin
en temel nedeni

K

imyasal riskler, bugün Avrupa Birliði ülkelerinde iþçi ölümlerinin temel
nedenini oluþturmaktadýr ve iþ kazalarýndan çok daha tehlikeli bir katildir.
Yakýn zamanda yapýlan bir araþtýrma 2, ihtiyatlý bir tahminle, Ýspanyada yýlda
15000 ölümün nedeninin iþle ilgili hastalýklar olduðunu gösterdi. Araþtýrmaya
dahil edilen temel hastalýk kanserdi ve kanserin temel nedeni kimyasal risklerdi.
Ýþle ilgili diðer ulusal araþtýrmalar da benzer bir sonuca ulaþtý 3
Kimyasal maddelere maruz kalmak, saðlýkta sosyal eþitsizlikleri
açýklamakta temel bir etmendir. Otuz yýl önce Ýngiliz araþtýrmacýlar, kanser
baðlantýlý toplam ölümlerde, bütün sosyal farklýlýklar sýrlamasýnda üçüncünün
mesleki korunmasýzlýk olduðunu buldu4. Genel olarak, hali hazýrdaki bütün
veriler, sosyal sýnýfa göre kanser sýklýðýnýn eþitsiz daðýlýmýna iþaret etmektedir
5

Kanser tipine baðlý olarak, mesleki korunmasýzlýk ya belirleyici bir rol
oynar (örneðin nasal, akciðer, karaciðer kanserleri) ya da göreli olarak küçük
bir rol oynar (prostat kanseri).

2-García, A.M., Gadea, R.,
Estimación de la mortalidad y
morbilidad por enfermedades
laborales en España, Archivos
de Prevención de Riesgos
Laborales, 2004, 7 (1), pp.3-8.
3-Nurminen, M., Karjalainen,
A., Epidemiologic estimates of
the proportion of fatalities
related to occupational factors
in Finland, Scandinavian Journal
of Work, Environment and
Health, 2001, vol.27, No3,
pp.161-213.
4-Logan, W.P.D., Mortality
from cancer in relation to
occupation and social class,
Lyon, IARC, 1982.
5-Özellikle bakýnýz: International
Agency for Research on
Cancer, Social Inequalities and
Cancer, Lyon, 1997.

Hastalýk yaygýnlýðý bakýmýndan mesleki korunmasýzlýk, solunum yolu
hastalýklarý, deri hastalýklarý ve alerjik hastalýklarda, saðlýktaki sosyal
eþitsizlikleri yaratan önemli bir faktördür. Ayrýca yeniden üretici saðlýk
üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.
Mevcut korunmasýzlýk göstergeleri, çok büyük sayýda iþçinin kimyasal
risklere maruz kaldýðýný göstermektedir. Örneðin, Fransada 1994 tarihli
Sumer araþtýrmasý, kol iþçilerinin % 54ünün, teknik elemanlarýn ve ilgili
uzmanlarýn % 24ünün, büro çalýþanlarýnýn % 21inin ve kýdemli yönetici
personelin % 8inin kimyasal maddelere maruz kaldýðýný gösterdi. Korunmasýz
iþçilerin % 15i (yaklaþýk 610000 kiþi), beþten fazla farklý kimyasal maddeye
maruz kaldý. Fransada bir milyon iþçi, tanýnmýþ kanserojen maddelere maruz
kaldý, bu iþçilerin % 22sinden fazlasý haftada 20 saatten fazla bir süre bu
maddelere maruz kalýyor.
Kimyasal riskler konusunda Topluluk mevzuatýnýn üç ana hattý var:


Ýþyerlerinde kurallar- iþverenlerin, iþçilere olan görevlerini saptar.



Pazarlama kurallarý- kimyasal madde üreticileri ve ihracatçýlarý ile yetkili
ulusal otoritelerin yükümlülüklerini saptar.



Temel kaza riskleri üzerine kurallar (Seveso direktifleri)- firmalarýn,
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üretim veya depolama alanlarýna yakýn yaþayan topluluklarýn güvenliði
ve çevreye yönelik tehditleri konusunda güvenlik yükümlülüklerini ortaya
koyar.
Ýþyerinde kimyasal riskler üzerine Topluluk mevzuatý iki aþamada
geliþmiþtir.
1978 -1988 yýllarý arasýndaki yaklaþým zorunlu maruz kalma limitlerini
geliþtirmekti. 1980 tarihli ilk Çerçeve Direktifi, mevzuatýn kilit noktasýydý.
Bir dizi zorunlu maruz kalma limitleri saptama giriþimi, bir Benzen Direktifi
taslaðýnýn vazgeçilmesinde görüldüðü gibi, baþarýsýz oldu. Bu aþamada kabul
edilen hükümlerden sadece 1983 tarihli Asbest Direktifi (bir çok defa revize
edildi) yürürlükte kaldý. Bununla birlikte, 1980 tarihli Çerçeve Direktifin
revize edilmesi sonucu 1988den beri planlanan belirleyici maruz kalma
limitlerinin kabul edilmesi doðrudan bu aþamayý takip eder.
1989dan itibaren, Çerçeve Direktifin kabul edilmesi, yaklaþýmda bir dönüm
noktasýna iþaret eder. Çerçeve Direktif altýnda, kimyasal risklerin önlenmesi
üzerine bir dizi spesifik direktif kabul edildi. Bu direktifler þu konularla
iliþkili :


Kanserojen maddeler (ilk Direktif 1990 yýlýnda kabul edildi ve defalarca
revize edildi).



Hamile iþçiler (1992). Bu direktif, tekil durumlara referansla, risk yönetimi
önlemleri veya risklerin kaynaðýnda yok edilmesi arasýnda açýk bir ifade
kullanmakta baþarýsýzdýr. Pratikte uygulandýðý gibi, bütünlüklü bir önleme
politikasýnýn parçasý olarak yeniden üretici risklerin ne kadar eksik
deðerlendirildiðini göstermektedir.



Kimyasal riskler (1998). En kapsayýcý direktif budur ve 1989 Çerçeve
Direktifinin hükümlerine tutarlý bir yaklaþým getirir.

Bu dönemde, belirleyici maruz kalma limitlerinin kabul edilmesi üzerine
çalýþmalar daha da ileriye gitti. Seçilen araç bir Direktif olsa bile, maruz
kalma limitlerinin sadece belirleyici olmasý gerçeði, pratikte bunu yaptýrýmý
olmayan bir araç haline getiriyor. Maruz kalma limitlerinin tanýmý ve kullanýmý,
farklý Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda temel tutarsýzlýk konusu olmaya devam
ediyor.
Kimyasal güvenlik düzenlemelerinin güçlendirilmesinde
bazý genel eðilimler þu þekilde tanýmlanabilir:
Önleyici önlemler hiyerarþisi çok fazla ihmal ediliyor
Tehlikeli maddeler, hala, yasal gerekliliklerin buyruðu ya da resmi
baskýlar olmazsa (asbestlerde olduðu gibi), sadece istisnai olarak daha az
tehlikeli veya güvenli maddelerle yer deðiþtiriliyor. Kiþisel koruyucu önlemler,
kolektif kontrol araçlarýna tercih edilme eðiliminde.
Býrakýn sektörler arasýný, ayný sektördeki etkinlikler ve/
veya meslekler arasýnda bile büyük boþluklar var.
En temel kimya sektöründen baþlayarak, adým adým, kolektif kontrol
önlemleri üzerine yoðunlaþmadan uzaklaþýldýðý görülmektedir. Bu, özellikle,
çeþitli nedenlerden dolayý, kimyasal risklerin geleneksel olarak pasif bir
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biçimde kabullenildiði kimyasal madde kullanýmýna dayalý endüstrilerde
böyledir. Tarým, tekstil, bazý imalat sektörleri, gýda endüstrisinin yaný sýra,
temizlik, benzin istasyonlarý, kuaförlük ve saðlýk bakýmý gibi hizmet
etkinliklerinde bunun kanýtlarý mevcuttur. Bu, korunmasýzlýðýn uzun dönemli
etkilerinin önlenmesi için alýnan önlemlerin baþarýsýzlýklarýnýn gösterdiði gibi
(kansorejenler, reprotoksinler vs), temel kimya endüstrisinde önleme
düzeylerinin zorunlu olarak tatmin edici olduðunu söylemek deðildir.
Ýþçilerin kimyasal maddelere maruz kalmalarýnýn uzun
dönemli etkilerine çok az dikkat ediliyor
Ýþyerinde kansorejen maddelere maruz kalan çok sayýda iþçi bu
probleme tanýklýk ediyor. Mutajenler ve kalýcý organik kirletici maddeler için
durum hala çok daha kötü. Çalýþmaya baðlý bir çok hastalýðýn mesleki hastalýk
olarak tanýnmamasý nedeniyle bu problem çok daha kötü hale geliyor.
Önleme politikalarý, acil ve ciddi olmayan bir çok etkili
durumu ihmal ediyor
Düþük düzeyli ve birleþtirilmiþ korunmasýzlýklarla baðlantýlý olaylara
çok az dikkat çekiliyor. Maruz kalma limitleriyle uyumlu olarak çok az
korumanýn öngörüldüðü ve önleme planlarýnýn yeniden iþlemesinden ve risk
deðerlendirmelerinde gerekli bilgilendirme için saðlýk gözetiminden sistematik
geri beslemenin olmadýðý bir alan. Bir çok Avrupa Birliði ülkesinde, tehlikeli
kimyasal maddelere maruz kalan iþçiler için saðlýk gözetimi hükmü yok,
çünkü bu maddelere maruz kalmanýn tehlikeleri, iþverenleri tarafýndan
tanýnmýyor.
Önleme hizmeti çalýþmalarý kimyasal risklerin yarattýðý
problemlere yeterince iþaret etmiyor
Sadece azýnlýk bir iþçi grubu, bugün, endüstriyel hijyen ve saðlýk
gözetiminde uzman çok disiplinli hizmetlerden yararlanabiliyor. Bir çok AB
ülkesinde, önleme hizmetlerinin gerçekte yaptýðý iþ iki baskýn kriter tarafýndan
yönetiliyor: sektör ve þirket büyüklüðü. Kimyasal risklerin iþgücü içinde ne
kadar geniþ bir biçimde daðýldýðý düþünüldüðünde bu kriterler açýkça yetersizdir.

Gündem üzerine...
Ü 1989 Çerçeve Direktifinden bu yana, REACHin

kabul edilmesi, iþyerinde saðlýk durumunun
iyileþtirilmesi için en büyük fýrsat. Ýþler hakkýnda
yanlýþ söylentiler yayan kimya sanayiine karþý
çýkmak önemli. REACH üzerine yürüyen
tartýþmalar, çevre koruma gruplarýyla
sendikalar arasýnda iþbirliði yaratma fýrsatlarýný
geliþtirir.
Ü Alt sözleþmeyi düzenleyen hükümleri dahil
ederek ve önemli kazalarý önlemek için alýnacak
önlemlerde iþçi saðlýðý ve güvenliði temsilcilerini
de katarak, Seveso öncelikli sanayi
tehlikelerine uygulanan kurallarý güçlendirin.
Ü Saðlýk gereksinimlerine dayalý maruz kalma
limitlerini kabul ettirin ve bu limitleri, en iyi
önleme pratiklerine baþvurarak sýraya
koymaya çalýþýn.

Ýleri okumalar

 REACHing the workplace, 2004
yýlýnda yayýnlanacak TUTB broþürü.
 TUTB websitesi :
http://tutb.etuc.org > Main topics
> Chemicals.
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REACH: iþ saðlýðýnda önemli bir konu
Piyasa düzenlemesi ile iþyerindeki önleme
pratiklerinin açýk baþarýsýzlýklarý arasýndaki
baðlantýlar nelerdir?
Ýþyerinde önleme, piyasada elde edilebilir olan bilgiye
fazlasýyla baðýmlýdýr. Kimyasal riskler çýplak gözle
görülmeyebilir. bir çok durumda da, önleme
çalýþmalarýnýn gerçek düzeyi, sýnýflandýrma, güvenlik
veri sayfalarý, risk tanýmlarý vs gibi ürünle saðlanan
bilgilere baðýmlýdýr.
Kimyasal Maddeler Beyaz Kitabý için yürütülen
hazýrlýk çalýþmalarýnda, bu bilgilendirmede yaþanan
bir dizi baþarýsýzlýk tanýmlandý. Yanlýþ sýnýflandýrma,
üretici sanayiler tarafýndan yapýlan risk
deðerlendirmelerinden çýkarýlan bazý etkiler, kamu
deðerlendirme mekanizmasýndaki baþarýsýzlýklar
vs. Özellikle, Fransada glikol eterle baðlantýlý
problemler ile Ýspanyada 6 tekstil iþçisinin ölümüyle
(Ardystil olayý) sonuçlanan trajik olaylarýn gösterdiði
gibi, üzücü bir sonuca yol açan bilgilendirme eksikliði
mevcut.
Piyasa kurallarýný geliþtirmek, iþyerinde önlemenin
bütün boyutlarýnda derhal bir geliþmeye yol
açmayacaktýr. Bu, önleme düzeyini kabul ettiren
pratik kullaným koþullarýdýr. Ancak, piyasa kurallarýný
reforme etmek, önleme etkinliklerine çok daha
fazla yardýmcý olabilecek koþullar yaratabilir.
REACH önerileri iþyerinde önlemlerin
geliþtirilmesine nasýl yardýmcý olabilir?
1. REACHin temel yararý piyasa bilgisiyle alakalýdýr
Kaydetme görevi, farklý yollardan deðerlendirme
yükümlülüðüyle birleþtirildi. Önerilen iyileþtirmeler,
yanlýþ sýnýflandýrma (ki yaklaþýk olarak her zaman
risklerin eksik deðerlendirmesiyle sonuçlanýr)
örneklerini azaltmalýdýr.

2.Daha dinamik ve sistematik bilgi akýþý
Bir deðerlendirme sistemi, eðer güçlü bir þekilde
idare edilirse, önleme açýsýndan sadece sonuçlarý
verir. Bir baþlangýç deðerlendirmesi ile birlikte
kontrol edilmesi, düzeltilmesi veya deðiþtirilmesi
gereken kararlar (sýnýflandýrma, paketleme,
etiketleme, güvenlik verileri) üretir. Birkaç durum
hariç, otoritelerin müdahale ettiði her olayda
üreticilerin baþlangýç deðerlendirmeleri, þu ana
kadar final deðerlendirmeleri olarak oluþturulma
eðilimindedir. Bu tür bir sistem, bilgi kaynaðýnýn
deneyim olduðu bir sistem deðildir ve iþyerinde
bulunan problemlerden faydalanýlmasý yönünde
bir yol önermez. REACH üretimin saðlýk üzerindeki
etkileri konusunda daha iyi bir izleme saðlamalýdýr.
3. Yer alan bütün aktörler için daha fazla
sorumluluk
Þu an, kullanýcýlar ve üreticiler arasýnda bir sýnýr
vardýr. Bu durumda iki engel ortaya çýkmaktadýr.
Üreticilerin saðlýk ve çevre korumada yenilik
yapma konusunda çok az eðilimi bulunmaktadýr.
Son kullanýcýlar pasif kabul eðilimi göstermektedir
ve iþverenler olarak yerine getirmek zorunda
olduklarý risk deðerlendirmeleri, kimyasal riskler
söz konusu olduðunda oldukça üstünkörü
olmaktadýr. Daha sistematik bir bilgi akýþý, dahil
olan bütün taraflarýn daha fazla sorumluluðu
kabul etmesine yol açmalýdýr. Daha açýkçasý,
iþyerinde risk deðerlendirmesi üzerinde canlý bir
etki yaratmalýdýr.
4. Kamu otoritelerinden yenilenmiþ yerinde etkinlik
Avrupa Kimya Ajansýnýn kurulmasý ve farklý Üye
Devletlerdeki yetkili otoritelerle olan baðlantýsý,
bunun yaný sýra, belli kimyasal maddelerin
sýnýrlanmasý ve kullaným izni, kamu otoritelerini
daha etkin bir yaklaþým geliþtirmeleri konusunda
cesaretlendirmelidir.
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Asbest: sanayinin kendi kendini düzenlemesinin trajik sonuçlarý
Asbestin büyük ölçekli sanayide kullanýmý 19. yüzyýlýn
son otuz yýlýnda oldu.
Asbeste maruz kalan iþçiler arasýnda yüksek ölüm
oraný hakkýnda ilk önemli alarm zilleri, 19. yüzyýlýn
dönümünde çalmaya baþladý.
Asbest esas olarak üç önemli hastalýða yol açar:
asbestozis (ölümcül olabilen ve solunum
yetersizliðine yol açan ciðerlerin silikoz benzeri
fibrosisi), akciðer kanseri ve mesothelioma (bir
plevral kanseri). Ayrýca baþka tür kanserlere de
neden olur. 1920den bu yana, asbest, ciddi
solunum hastalýklarýnýn iyi tanýmlanmýþ bir nedenidir.
1950den bu yana, asbestin kansorejen etkisini
kanýtlayan yeterince güçlü bilimsel kanýtlar
bulunmaktadýr. 1977 yýlýnda Dünya Saðlýk Örgütü,
asbesti, insanlarda kansere yol açan bir madde
olarak sýnýflandýrmýþtýr.
Asbest üreticisi ve kullanýcý sanayiler, uzun süre,
kamu otoritelerini etkisiz kýldý. Ýþin korunmasý
görüntüsü altýnda, endüstriyel hijyen önlemleriyle

baþarýsýzlýða uðramýþ kontrollü kullaným stratejisidesteklenen sürekli sorumlu asbest üretimi için
can attý. Asbestin yasaklanmasýnýn ertelenmesi
için araçsal bir yaklaþýmdý bu ve Avrupa Birliði
ülkelerinde, kaçýnýlmasý mümkün olan on binlerce
ölüme yol açtý. Ana kullanýcý ülkelerde, þu an
Asyada, Latin Amerikada ve Afrikada, asbestin
yasaklanmasýnýn önünde hala bir engel olarak
durmaktadýr. 1999 yýlýna kadar Avrupa Birliði,
asbestin bütün çeþitleriyle birlikte yasaklanmasýna
karar vermedi (1 Ocak 2005 itibariyle).
Sanayileþmiþ ülkelerde, þu anda, asbeste baðlý
ölüm oraný, iþ kazalarýna baðlý ölüm oranýndan çok
daha yüksek durumdadýr ve onyýllar boyunca da
öyle olmaya devam edecek. Çünkü asbeste maruz
kalma ile mesotheliomanýn geliþmesi arasýndaki
latent periyot 40 yýldan fazla sürebilir. Ayrýca,
kamu saðlýðýna ciddi bir tehdit oluþturacak þekilde
hala bir çok bina asbest ihtiva etmektedir. Bunlar
için gerekli önleyici önlemlerin alýnmasý toplum için
çok pahalý bir yük olacaktýr.
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6. Ýþ güvencesizliði
Büyük bir sorun

A

vrupa Birliðinde on milyonlarca iþçi standart olmayan iþlerde
çalýþmaktadýr. Kaðýt üzerinde eþit hukuki haklara sahip görünüyor olabilirler,
ancak uygulamada, sürekli ve tam zamanlý iþ sözleþmesiyle çalýþan iþçilerin
tipik olarak yararlandýðý güvencelerden çoðu durumda yararlanamýyorlar.
Bir çok iþ saðlýðý araþtýrmasý gösteriyor ki, rastlantýya baðlý çalýþanlar,
en korunmasýz olanlar arasýnda. Diðerlerine göre çok daha yüksek oranda iþ
kazalarýna maruz kalýyorlar ve önleyici hizmetlere eriþimleri çok daha az.
Daha az düzenli saðlýk kontrolüne sahipler. Ýþle ilgili riskler konusunda çok
daha az eðitim ve bilgi alýyorlar ve çok daha nadiren saðlýk ve güvenlik
temsilcisine sahipler.
Rastlantýya baðlý çalýþma, sýk sýk iþsizliðe mucizevi tedavi olarak
deðerlendirilmekte. Oysa, gerçekte, bir çok iþçi için emek piyasasýna katýlýmda
uzun dönemli bir rota saðlamaz. Bazýlarý için, toplumsal dýþlama spiralinin
aþaðý kýsýmlarýna ve artan oranda yoksulluðun kýyýlarýna yaklaþtýran bir
yaþantýya yol açabilir. Ýhtiyaca baðlý kirala- iþten at, Avrupada çalýþan
yoksullarýn, örneðin çalýþýyor olmasýna raðmen yoksulluk sýnýrýnýn altýnda
yaþayan insanlarýn, sayýsýnýn artmasýnýn arkasýndaki ana nedenlerden birisi.
Bu durum, özellikle kadýnlarý ve gençleri etkiliyor.

Gündem üzerine...

Artan oranda güvencesiz çalýþma koþullarý, tamamen rastlantýya baðlý
istihdamdan kaynaklanmýyor. Alt sözleþme, geçici çalýþanlarý da içererek,
çalýþma koþullarýný, maliyeti yüksek rekabetin sürekli baskýsý altýnda ve
müþteri firmalarýn kontrolü dýþýnda tutarak, güvencesizlik biçimlerine yol
açýyor. Toulousedaki AZF ve Ýspanyadaki Repsol örneklerinde olduðu gibi,
en son fabrika kazalarý, alt sözleþmenin yarattýðý tehlikelere ýþýk tutuyor.
Kendi kendini istihdam/ baðýmsýz sözleþme de diðer yüksek güvencesiz
çalýþma biçimi.

Ü Ýþ saðlýðý konusundaki ulusal stratejilerde ihtiyaca
baðlý kirala- iþten at üzerine daha fazla yoðunlaþýn.

Ü Geçici ajans çalýþanlarýnýn önleyici hizmetlere

eriþimi ve iþ yerinde saðlýk konusunda temsil
edilebilmeleri için yollar geliþtirin. Geçici ajans
iþçilerinin yüksek riskli sektörlerde veya iþlerde
kullanýlmalarýný engelleyin. Otoritelerin ve iþçi
temsilcilerinin gözetimi altýndaki diðer bütün
durumlarda geçici ajans iþçilerinden yararlanýn.
Ü Avrupa Birliðinde iþ saðlýðý ile istihdam politikalarý
arasýndaki baðlantýlarýn eleþtirel bir
deðerlendirmesini yapýn.

Rastlantýya baðlý çalýþma konusunda yapýlmasý
gereken çok fazla iþ var. Birkaç Topluluk kuralý,
problemlerin ölçeðini yakalamaktan çok fazla
uzak kalýyor. Yeni Üye Devletlerdeki güvencesiz
çalýþma koþullarýnýn yaygýnlaþmasýyla, bu
meseleyi daha acil ve kesin bir hale getiriyor.
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Ajans istihdamý ve güvenlik: bazý ulusal veriler
Ýspanyada, rastlantýya baðlý çalýþma ile yüksek iþ
kazalarý oraný arasýnda yakýn bir iliþkinin olduðu
gözlenmektedir. Mevcut verilerin çoðu, bir firma
tarafýndan geçici istihdam (kýsa süreli sözleþmeye
baðlý) ile ajans istihdamý arasýnda ayrým yapmýyor.
1988 ile 1995 dönemini kapsayan iþ kazalarý
istatistiklerinin sistematik bir analizi, düzenli bir
eðilimi açýða çýkarmaktadýr: gözden geçirilen sekiz
yýlda, bin iþçi baþýna kaza sýklýðý oraný, geçici iþçilerde
sürekli iþçilerden 2,47 kat daha fazla. Ölümcül
kaza sýklýðý oraný 1,8 kat daha yüksek8 . Bazý
araþtýrmalar, geçici ajans çalýþanlarýnýn, diðer
geçici çalýþma biçimlerinden önemli ölçüde yüksek
kaza oranýna sahip olduðunu gösteriyor ancak

Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Enstitüsü, geçici
ajans çalýþanlarý için düzenli istatistik veriler
tutmuyor. 2003 yýlýnda, 1996-2002 dönemi
istatistikleri üzerine yapýlmýþ bir araþtýrma,
durumun gitgide kötüleþtiðini gösteriyor9
- iþ kazasý sýklýk oraný, bin iþçi baþýna 101den
121e çýkmýþ durumda. Bu rakamlar sürekli iþçiler
için 42den 45e artýþ þeklinde.
Aþaðýdaki tablo, Belçikadaki geçici iþçiler arasýnda
yüksek iþ kazasý sýklýk oranýný gösteriyor.
Karþýlaþtýrma, 2002 yýlýndaki geçici iþçilerle 2001
yýlýndaki bütün iþçiler arasýnda.

Tablo 4: Ýþ kazasý oranlarý: Belçikadaki geçici ajans iþçilerinin bütün iþçilere olan karþýlaþtýrmasý
Kol iþçileri
Bütün iþçiler

Sýklýk oraný
Gerçek þiddet oraný
Toplu þiddet oraný

Kol iþçisi olmayanlar

Geçici iþçiler Bütün iþçiler

Kol iþçisi 66.5% + Kol iþçisi
olmayan 33.5%

Geçici iþçiler Bütün iþçiler

Geçici iþçiler

61.7

124.56

7.25

15.03

41.25

87.27

1.4

2.41

0.14

0.25

0.98

1.66

2.65

6.48

0.265

0.67

1.86

4.45

Kaynak: 2002 geçici istihdam ajanslarý tarafýndan bildirilen, iþ kazalarý önleme hizmetleri rakamlarý

8Boix, P., Orts, E., López,
M.J., Rodrigo, F., Trabajo
temporal y siniestralidad
laboral en España en el
período 1988-1995,
Cuadernos de relaciones
laborales, No.Ê11, 1997,
pp.275-319.
9Unión General de
Trabajadores (UGT),
Evolución de la siniestralidad
en España 1996-2002,
Madrid, 2003.
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7. Yeniden üretici saðlýk
ve annelik
Bilgilenmek ve önlemenin
geliþtirilmesi

Ç

alýþma çevresi bir çok yeniden üretici risk faktörü barýndýrýr. Toksik
derecesi doðru bir þekilde deðerlendirilmeyen kimyasal maddeler ve ýsý,
iyonlaþtýrýlmýþ radyasyonlar vs gibi fiziksel faktörler örnekler arasýnda
sayýlabilir. Çalýþma organizasyonu bizatihi risklere yol açabilir. Örneðin, uzun
çalýþma saatleri ve gece çalýþma, çocuk düþürme, fetusun geliþmesi problemleri
(özellikle düþük doðum aðýrlýðý) ve erken doðumlara neden olur. Ayrýca, iþ
temposunun yarattýðý stres, cinsel dürtüleri olumsuz olarak etkiler.
Burada iki mesele var:

Ýþle baðlantýlý yeniden üretici saðlýk riskleri, yeterince araþtýrýlmýyor.
Verilerde büyük boþluk var. Sadece bir avuç Avrupa bölgesinde (Ýtalyadaki
Tuscany bölgesi bunlardan birisi), saðlýkla ilgili anormallikleri mesleki
korunmasýzlýklarla baðlantýlandýran kayýtlar tutuluyor. Kimya endüstrisi,
bu bölgede üretimlerinin yol açtýðý risklerin kapsamlý bir biçimde
deðerlendirilmesi konusunda çok gönülsüz.

Verilerin olduðu yerde bile politikalar, sadece hamilelik süresinde bireysel
yönetime öncelik vererek, birinci sýra önlemleri (özellikle, risklerin ortadan
kaldýrýlmasý) ihmal etmektedir.

Glikol eterler
Glikol eterler, iþyerlerinin yaný sýra, hýzla dolaþýma
giren bir çok tüketim malýnda da bulunuyor. Ev
temizlik malzemelerinde, yapýþtýrýcýlarda, verniklerde
ve boyalarda, hava temizleyicilerde, ilaçlarda ve
daha bir çok üründe kullanýlýyor.
Son zamanlarda Topluluk mevzuatý, bazý bilinen
reprotoksik glikol eterlerin tüketim mallarýnda
kullanýlmasýný yasakladý, ancak iþyerlerindeki mesleki
korunmasýzlýk konusunda hiçbir þey yapýlmadý.
Amerika Birleþik Devletlerinde iþçilerin yürüttükleri
yasal eylemler sonucunda, 2000 yýlýnda Corbeildeki
(Fransa) IBM fabrikasýndaki iþçiler arasýnda,
sendika tarafýndan bir araþtýrma yapýldý.
Araþtýrma, 11 testis kanseri vakasý, 17 diðer
kanser türleri ve 10 doðum kusuru vakasýný
ortaya çýkardý. 1970-1995 yýllarý arasýnda iþçileri
glikol etere maruz býrakan IBMe karþý davalar
açýldý. Glikol eter þiþe paketleyicisi olarak çalýþan
ve kutularý temizlemek için eter kullanan Mina

Lamrani, IBM için iþ yapan küçük bir alt sözleþmeli
firmanýn havalandýrmasý olmayan atölyelerinde
silikon çipler depoluyordu. Yüzünde ciddi anormallik
bulunan bir çocuk dünyaya getirdi. Thierry
Garofalo, Corbeil fabrikasýnda glikol eterle çalýþtý.
Þu anda, kýsýrlýktan ve yoðun kas aðrýlarýndan
þikayetçi. Sendikalarýn lobi çalýþmalarý ve
kurbanlarýn desteklenmesi gruplarý, Fransada
glikol eter kullanýmýný tartýþmaya açtý ve yeni bir
Topluluk mevzuatý planlanýyor. Birleþik Devletlerdeki
farklý IBM fabrikalarýndan 157 iþçinin mahkemeye
sunduðu kanýtlar, bu çokuluslu þirketin 1980lerin
baþýnda federal otoriteler tarafýndan, bazý glikol
eterlerin hayvanlarda fetus ile ilgili sakatlýklara
neden olduðu ve insan yeniden üretimi için de bir
risk teþkil ettiði yönünde ikaz edildiðini gösterdi.
ABD mahkemelerindeki davalar, bazý glikol eterlerin
iþçiler arasýnda kansere (özellikle testis kanseri)
ve ciddi doðum kusurlarýna (ister anne ister baba
maruz kalmýþ olsun) yol açtýðýný gösteriyor.
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Hamile iþçiler ve yakýn zamanda doðum yapan veya emziren iþçilerin
iþyerinde saðlýk ve güvenliði üzerine 19 Ekim 1992 tarihli Direktif müphem
ve hem iþ saðlýðý açýsýndan hem de haklarýn korunmasý (iþten çýkarýlmaya
karþý korunma, ücret kaybýnýn olmamasý vs) açýsýndan eksikler barýndýrýyor.
Risk deðerlendirmesi, Direktifte merkezi bir yer tutuyor, ancak spesifik
önleyici önlemler belirlemek yerine, sadece önlemler üzerine karar verirken
göz önünde bulundurulmasý gereken risk faktörlerinin kapsamlý olmayan bir
ifadesine yer veriyor. Ýþverenler, hamile bir iþçi kendi durumu hakkýnda bilgi
verinceye kadar risk deðerlendirmesini erteleyebilir mi yoksa bütün iþverenler,
hamile bir iþçinin kendi durumu hakkýnda bilgi vermesinden önce riskleri
deðerlendirmeli, ortadan kaldýrmalý veya azaltmalý mýdýr? Biz ikincisinin
olmasý gerektiðine inanýyoruz ancak Direktif bu konuda çok belirsiz.
Bir iþçinin hamileliði konusunda iþverenini bilgilendirmesinden sonra
yürütülecek bir risk deðerlendirmesi, etkili bir önleme politikasý için temel
oluþturamaz. Bilimsel literatür, fetusun en fazla hamileliðin erken dönemlerinde
risk altýnda bulunduðunu göstermektedir. Bir çok durumda, iþverenin hamilelik
hakkýnda bilgilendirildiði zaman itibariyle bu riskleri önlemek için zaman
çok geçtir. Ýþ ortamýnýn erken bildirime müsait olduðu durumlarda bile,
iþverenin bilgilendirilmesi için ortalama zaman hamileliðin 7,5. haftasýdýr.
Fetus sakatlýk riski, hamileliðin 3. ve 8. haftalarý arasýnda en yüksek noktadadýr.
En yüksek noktaya, etkilenen organlara göre deðiþen farklý zamanlarda
ulaþmaktadýr. Bu durum, kadýnlarýn büyük çoðunluðu için, teratojenlere
maruz kalmanýn önüne geçecek önlemlerin hiç de etkili olmayacaðý anlamýna
gelmektedir.
Direktif, iþverenin, risk deðerlendirmesine dayalý önlemler kabul etmek
zorunda olduðunu söylemektedir. Öncelik, risklerin ortadan kaldýrýlmasý ve
riskleri kaynaðýnda yok etmektir, bunun olamadýðý durumda iþveren çalýþma
koþullarýnda geçici düzenlemeler yapmak zorundadýr. Eðer bu teknik ve/veya
nesnel olarak mümkün deðilse, iþveren (kadýn) iþçiyi baþka bir iþe nakletmek
zorundadýr. Eðer iþçiyi baþka bir iþe nakletmek teknik ve/veya nesnel olarak
mümkün deðilse, iþçi, saðlýðýný korumak için gerekli bütün süre boyunca izin
hakkýna sahip olmalýdýr. Direktif, nesnel olarak mümkün olmayanýn
Gündem üzerine...
deðerlendirilebileceði kriterler sunmamaktadýr.
Sadece maliyet, bir iþvereni önlemleri almaktan
muaf tutmak için yeterli midir?
Ü Komisyonun 1992 Direktifini revize eden bir taslaðý
hazýrlamasýný saðlayýn ve ulusal annelik koruma
mevzuatýný geliþtirin.
Ü Mutajenler ve reprotoksinlerle baðlantýlý risklerin
daha iyi önlenmesi için ulusal mevzuat ve politikalarýn
geliþtirilmesini saðlayýn.
Ü REACHi destekleyin ve temel hükümlerini geliþtirin.
Ü Yeniden üretici saðlýk risklerinin araþtýrýlmasýný
teþvik edin.
Ü Çalýþma koþullarýnýn yarattýðý yeniden üretici saðlýk
riskleri üzerine elde olan verilerin takipçisi olun.
Ü Ýþe baðlý riskleri içeren, bütünlüklü bir yeniden
üretici saðlýk stratejisinin oluþturulmasýna yardýmcý
olun.

Uygulamada öyle görünüyor. En yaygýn takip
edilen yol, iþçiyi yüksek riskli bir iþten baþka bir
iþe nakletmektir. Bu, hamileliði, iþyerinden
dýþlamayý meþrulaþtýran bir düzensizlik haline
dönüþtürmektedir. Bununla iliþkili iki konu var.
Birincisi; yeterli gelir güvencesinin olmayýþý, mali
baskýlarýn bir çok iþçiyi, tehlikeli iþlerde kalmaya
devam etmeye mecbur býraktýðý anlamýna
gelmektedir. Diðeri; riskleri kaynaðýnda ortadan
kaldýrmak yönündeki ilk sýra önlemler, öncelikli
olarak görülmemektedir.
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Diðer iþyerinde saðlýk Direktiflerinin aksine, 1992 Direktifinde, önleyici
tedbirler konusunda iþçi temsilcilerine danýþýlmasý hükümleri yoktur. Bu
durum, bütün firmalarda iþ saðlýðýný kolektif bir mesele olarak görmek yerine,
hamile iþçilerin saðlýk korumasý ve güvenliðini anormal bir durum olarak
konumlandýran, bireyleri ilgilendiren bir mesele olarak görme eðilimini
güçlendirmektedir.
Direktif, annelik izni sýrasýnda yeterli gelirin sürdürülmesininin güvence
altýna alýnmasýný ihmal etmektedir. Ýþten atýlmaya karþý koruma hükümleri,
hamilelikle alakasý olmayan nedenler iddia edilerek iþveren tarafýndan
kolaylýkla istismar edilebilir.
Direktifin kabul edilmesi, Üye Devletler arasýnda velveleye neden oldu.
Ýtalya, Direktifin erken bir tarihte düzeltilmesi taahhüdüne baðlý olarak oy
verecekti. Komisyonun, düzeltmeler için önerileri Ekim 1997 itibariyle
sunacaðý sanýlýyordu. Temmuz 2000de, Avrupa Parlamentosu Direktifin
uygulanmasý üzerinde eleþtirel bir deðerlendirme yaptý ve revize edilmesi
çaðrýsýnda bulundu. Þu ana kadar Komisyon, herhangi bir iyileþtirme için
herhangi bir öneri öne sürmüþ deðil.
En etkili önleyici yaklaþým, annelik korumasýný, hamileliðe özgü bir dizi
koþulla sýnýrlandýrmakdýr (en baþta ergonomi, iþ zamaný ve çalýþma temposunun
düzenlenmesinin yaný sýra belirli patojenlere ve iyonize eden radyasyona
karþý geliþtirilmiþ koruma). Ayrýca, yeniden üretim (hem kadýnlarda hem
erkeklerde) için zararlý maddelerin ortadan kaldýrýlmasý ve yerlerine baþka
maddelerin konmasýna baðlý olarak kimyasal risklerin önlenmesi politikalarýný;
ortadan kaldýrmanýn teknik olarak mümkün olmadýðý durumlarda, maruz
kalmayý en düþük düzeye indirecek etkili kontrol önlemlerini ciddi bir þekilde
güçlendirmektir. Bu noktada, Kansorejen Direktifinin kapsamý içinde olan,
yeniden üretim için zararlý kimyasal maddelerin Komisyon taslaðýnda içerilmesi
doðru bir adým olacaktýr. Ancak bu, kimya endüstrisi, yeniden üretim risklerini
uygun bir biçimde deðerlendirme yükümlülüðüne sahip olursa etkili olacaktýr.
REACH taslaðý, durumu bu yönde ileriye götürmek için bir fýrsattýr.
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8. Mesleki hastalýklarýnýn
tanýnmasý
Baþarýsýzlýklardan ders
çýkarmak

A

vrupada mesleki hastalýklarýn tanýnmasý ve rapor edilmesine dayalý önleyici
tedbirlerin belirlenmesi, bir çok açýdan anlamsýz olurdu; iþyerinde saðlýk
gerçeðinden çok gizlenmiþ pratikler hakkýnda mevcut verilerin bize anlattýðý
gibi.
Mesleki hastalýklarýn eksik-tanýnmasý, bütün Avrupa Birliði ülkelerinde
ortak bir durumdur. Bunun en açýk sonuçlarý þunlardýr:
 Önleyici politik öncelikler içinde deðerlendirilmeyen bir çok hastalýðýn
daha az genel görünürlüðü.
 Mali yükün büyük çoðunluðunun kurbanlar arasýnda paylaþýlýyor olmasýyla
(örneðin, iþten çýkarmalar veya yeniden atamalarýn sonucu olarak ücret
kaybý, iþ yetersizliðinin diðer sonuçlarý vs), kaynaklarýn tamamen iþveren
yararýna transferi ve genel saðlýk bütçeleri (hastalýklarýn sosyal güvenlik
sigortasý, kapasitesizlik ve iþsizlik, ulusal saðlýk sistemi vs).

Mesleki hastalýklarýn eksik-tanýnmasýnda cinsiyet boyutu, özel bir analizi
hak eder. Bu, kadýn iþçiler arasýnda daha yaygýn olan ve kadýnlarý erkeklerden
daha fazla etkileyen hastalýklarla ilgili olarak önleme politikalarýný zayýflatan
sistematik ayrýmcýlýk anlamýna gelmektedir. Bir çok Avrupa Birliði ülkesinde,
kadýnlar, tanýnan mesleki hastalýklarýn % 25 ile % 40 arasýnda yerleþmektedir.
Birleþik Krallýkta bu oran % 10un altýndayken, Belçikada % 15 civarýndadýr.
Avrupa Birliðinde, tam zamanlý muadillerin bildirdiði ve Eurostat
tarafýndan 1999 iþ gücü araþtýrmasý için toplanan düzenlenmiþ toplam verilere
göre, Yunanistan hariç araþtýrmanýn yürütüldüðü bütün ülkelerde iþe baðlý
hastalýklar, kadýnlar arasýnda çok daha yaygýndýr.10

Bir Topluluk politikasýnýn öngörülebilir baþarýsýzlýðý

10Bakýnýz : Dupré, Didier,
"The health and safety
of men and women at
work", Statistics in
focus, Population and
social conditions, theme
3-4, Eurostat, 2002.
Þuraya bakýlabilir: >
Publications..

Ýþyerinde saðlýk üzerine ilk Topluluk giriþimleri, mesleki hastalýklarýn
tanýnmasý için ulusal sistemler arasýnda uyum saðlamayý ve mesleki týbbi
hizmetler için ortak bir çerçeve yaratmayý amaçladý. Bunlar, yaptýrýmý olmayan
araçlar olarak Topluluk Tavsiyeleri biçimindeydi. Ýlk Tavsiye, 23 Temmuz
1962 tarihinde kabul edildi ve mesleki hastalýklarýn tazmin edilmesi üzerine
yoðunlaþýyordu. Ortak bir hastalýklar listesi veya bunlarýn hazýrlanmasýný
saðlayabilecek ajanlar için ve köken olarak mesleki olduðu kanýtlanabilecek
bütün hastalýklarýn tanýnmasýný saðlayacak sistemler için çaðrý yaptý. Ayrýca,
belirli listelenmemiþ hastalýklar için ve böylece listenin düzenli olarak
güncellenmesi için bir raporlama sisteminin oluþturulmasýný amaçladý.
Dört yýl sonra, 20 Temmuz 1966da, Komisyon, mesleki hastalýklarýn
kurbanlarý konusunda yeni bir Tavsiye kabul etti. Avrupa Çizelgesinin düzenli
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Rakamlarla Topluluk politikasýnýn baþarýsýzlýðý
2002 yýlýnda yayýnlanan bir Eurogip araþtýrmasý,
mesleki hastalýklarýn tanýnmasý ve belgelenmesi
konusunda ulusal sistemler ile bunlarýn yarattýðý
toplumsal eþitsizliklerin ölçeði konusunda büyük
boþluklar bulunduðunu göstermektedir (bakýnýz,
aþaðýda Tablo 5).
Araþtýrmaya dahil olan AB Devletleri, 100.000
iþçi baþýna tanýnan mesleki hastalýðýn 3,3 kadar
düþük olduðu Ýrlandadan, 177 kadar en yüksek
olduðu Fransaya kadar uzanmaktadýr.
Ulusal sistemler arasýnda, ne tabloda özetlenen
toplam veride ne de ana hastalýklar açýsýndan
görülecek gerçek bir yakýnlaþma yoktur. Ýsveç
hesaba katýlmazsa, aþýrý uçlar arasýndaki boþluk,
on yýl boyunca hemen hemen hiç deðiþmeden
kalmýþtýr. Ancak, on yýllýk eðilim ülke farklýlýklarý
arasýndaki büyüklüðü açýða çýkarmaktadýr.
Ýskandinav ülkeleri, Avusturya ve Ýtalya, tanýnan
mesleki hastalýklarda kayda deðer bir düþüþ

göstermektedir (son iki veya üç yýlda Ýsveç ve
Ýtalyada küçük bir artýþla birlikte). Buradaki
anahtar biçimlendirici faktör, sýnýrlý politikalardýr.
Belçikada, daha az göze çarpmasýna raðmen,
maddi bir düþüþ gerçekleþmiþ. Bununla birlikte,
Fransa ve Ýspanyada, her iki ülkede de
musculoskeletal düzensizliklerin geniþ bir biçimde
tanýnmasý ve Fransada asbeste baðlý hastalýklarýn
tanýnmasýnýn yarattýðý katkýyla, tam tersi olmuþ.
Almanyada tanýnan hastalýklarýn sayýsý 1990
ve 1996 yýllarý arasýnda arttý, ancak 1997den
itibaren düzenli bir þekilde aþaðý indi. Birleþik
Krallýkta, diðer AB Devletleriyle kýyaslandýðýnda
tanýnan hastalýklarýn sayýsý oldukça düþük. 1990lar
boyunca, yýllýk ortalamasý 3000in üzerinde olan
pulmoner (akciðerlerle ilgili) hastalýk ve yaklaþýk
4000den 5000e kadar diðer tanýnan
hastalýklarda kayda deðer bir deðiþiklik olmadý.
Son yýllarda (1998-2000) tanýnan pulmoner
hastalýklarda ciddi bir düþüþ oldu, diðer
hastalýklarda ise bir deðiþiklik olmadý.

Tablo 5 12 Avrupa Birliði ülkesinde rapor edilen ve tanýnan mesleki hastalýklar, 1990-2000
100.000 iþçi baþýna rapor edilen mesleki
hastalýklarda yeni vakalar
1990

1995

2000

100.000 iþçi baþýna tanýnan mesleki
hastalýklarda yeni vakalar (kabul edilen
vakalarýn % si)
1990

78
(51.8%)
186
(43.2%)
90
(16.4%)
160
(50%)
44
(70%)
35
(18.3%)

Avusturya

151

133

103

Belçika

431

336

277

Danimarka

549

669

545

Finlandiya

320

331

238

Fransa

63

103

237

Almanya

192

235

211

-

5.3

4.5

Ýrlanda

4.4

6.4

7.5

Ýtalya

354

211

160

Lüksemburg

113

49

82

-

57

55

-

642

309

1,242
(81.5%)

Yunanistan

Portekiz
Ýsveç

1,524

Kaynak: Eurogip, 2002

2.3
(52%)
93
(26.2%)
8
(6.7%)

1995

2000

52
(39.3%)
204
(60.9%)
131
(19.6%)
110
(33.1%)
76
(73.8%)
66
(27.9%)
4.7
(90%)
5.5
(87%)
39
(18.5%)
15
(30.9%)
42
(73.1%)
258
(41.3%)

42
(41.7%)
112
(40.5%)
124
(22.8%)
64
(27%)
177
(75%)
49
(23.1%)
3.5
(78.1%)
3.3
(44%)
33
(20%)
14
(16.9%)
27
(48.9%)
138
(45%)

31

32

Ýþ saðlýðý Topluluk politikasý için Sekiz öncelikli eylem alaný

olarak revize edilmesine dayanarak Üye Devletlerin iki yýlda bir rapor sunmasýný
amaçlayan bu Tavsiye, 1962 Tavsiyesinden çok daha sarihti.
1962 ve 1966 tavsiyeleri büyük oranda görmezlikten gelindi.
22 mayýs 1990 tarihinde Komisyon yeni bir Tavsiye kabul etti. Bu Tavsiye,
Üye Devletleri yeniden bir çeyrek yüzyýl önce belirlenmiþ ilkeleri uygulamaya
koymaya zorladý. Ayrýca, her iki ya da üç yýlda güncellenmesi beklenen Avrupa
Çizelgesini, 24 yýl içinde ilk defa güncelledi. Bir çok Topluluk ülkesinin hala
karma sistemi uygulamadýðý sonucuna vardý: sadece Danimarka ve
Lüksemburgun sistemleri, 1962 ve 1966 Tavsiyelerinin yol gösterici ilkeleriyle
uyum içinde görünüyordu.
Yeni Tavsiye, Komisyon, Üye Devletlerden, bu tavsiyeye yanýt olarak
alýnan ya da alýnmasý öngörülen önlemler hakkýnda, üç yýllýk bir dönemin
sonunda, kendisinin bilgilendirilmesini rica eder. Komisyon daha sonra,
yaptýrýmý olan bir mevzuat ihtiyacýnýn olup olmadýðýnýn anlaþýlabilmesi için,
bu tavsiyenin Üye Devletlerde ne ölçüde uygulandýðýný inceleyecektir
demekteydi. Dolayýsýyla, bir Direktif üzerinde çalýþmanýn 1993-1994 civarýnda
baþlatýlmýþ olmasý beklenirdi.
20 Eylül 1996 tarihinde, Komisyon, Mesleki Hastalýklar Avrupa Çizelgesi
üzerine bir Teblið kabul etti. Teblið, þu an 1990 Tavsiyesinin yerine geçecek,
yaptýrýmý olan bir mevzuatýn önerilmesi için erken olduðu sonucuna vardý.
Komisyon, yine de, bu olasýlýðýn, Mesleki Hastalýklar Avrupa Çizelgesinin
gelecekte güncellenmesiyle bir arada olmasýnýn ele alýnabileceðini düþündü.
Bu güncelleme Eylül 2003de yapýldý. Çizelgenin içeriði geliþtirildi, ancak
bunun hala bir Tavsiye olduðu gerçeði, etkili iþleyebilmesinin üzerinde ciddi
soru iþaretleri doðuruyor.

Gündem üzerine...
Ü Farklý Avrupa Birliði ülkelerinde mesleki

hastalýklarýn tanýnmasý için asgari koþullarýn
belirleneceði bir Direktifin, Komisyon
tarafýndan önerilmesini saðlayýn.
Ü Dolaylý ayrýmcýlýðýn bir biçimi olarak kadýn
iþçilere özgü mesleki hastalýklarýn sistematik
eksik-tanýnmasýna karþý eylemler yapýn.
Ü Daha etkili önleme stratejilerinin geliþtirilmesi
için, mesleki kaynaðý olduðundan þüphelenilen
hastalýklarýn araþtýrýlmasýna hýz kazandýrýn.
Ü Mesleki hastalýklarýn tanýnmasý sistemlerinde
ilerlemeler kaydedilmesi için ulusal düzeyde
eylemler yapýn. Özellikle, iþe baðlý kanserler,
sýrt aðrýsý ve mental saðlýkla iliþkili
rahatsýzlýklarýn daha etkili tanýnmasýný güvence
altýna alýn.

Saðlýk ve Güvenlik için
Avrupa Sendikalarý
Teknik Bürosu
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