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  كره
  

ها تائيد كرد گيرينتايج اندازه 2007در ژانويه 
از سه خط  ]50[ ايستگاه 14كه فيبرهاي آزبست در 

اين فيبرها از . متروي زيرزميني سئول وجود دارند
الدي به مي 1980و  1970هاي موادي كه طي دهه

ها به عنوان عايق صدا و حرارت در اين ايستگاه
در حاليكه مصرف . شدندكاررفته بودند آزاد مي

مواد حاوي آزبست توسط شركت متروي سئول از 
بود ولي مواد خطرناكي كه  متوقف شده 2001سال 

مثال كاشيهاي ( ها وجود داشتنددر اين ايستگاه
در . بودند دهنش هنوز برداشته) سقفي حاوي آزبست

گيري را همين راستا سخنگوي شركتي كه اندازه
انجام داده بود سعي كرد با بيان اين نكته كه غلظت 

 آزبست در هوا كمتر از حد مجاز است خطر موجود را كوچكتر از معمول جلوه دهد و شركت
هاي  موجود پاك گيها را  از آلودسئول نيز قول داد كه مواد آلوده را برداشته و ايستگاه متروي
  .نمايد

سال استفاده از آزبست در كره  50وجود آزبست در متروي زيرزميني سئول نتيجه نزديك به 
  :است و در طي اين مدت صنعت آزبست در كره سه دوره مجزا را پشت سرگذاشته است

  
  )1960-1982( توسعه

 رجي و عمدتاگذاري خاتوسعه صنعت آزبست در كره طي سالهاي مذكور توسط سرمايه
هايي كه در مصرف كشورها بخاطر محدوديتاين. استژاپن و آلمان انجام شده توسط كشورهاي

همزمان  آزبست در كشور خود داشتند اين صنعت خطرناك را به كشورهاي ديگر منتقل كردند و
ايش با اين موضوع سياستهاي كشور كره در جهت افزايش ساخت و ساز نيز نياز به آزبست را افز
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هاي مربوط به عدم وجود مقررات ايمني و سالمتي موجب شد كه شركتها از زيربار هزينه. داد
با توسعه صنعت آزبست توليد . روشهاي كنترلي آزبست و تهيه وسايل حفاظت شانه خالي كنند

اين محصوالت نياز به كيفيت باالتر فيبر آزبست داشتند و ميزان . منسوجات آزبست افزايش يافت
  .ردات طي اين سالها بيانگر اين تغييرات در مصرف آزبست استوا

  
  )1983-1995( ثبات

 1981در سال  Korean Industrial Safety and Health actطي اين سالها اگرچه با ايجاد 
تاثير قرارگرفت ولي مسايل مربوط به آزبست هنوز تبديل به يك موضوع مصرف آزبست تحت
  .مهم اجتماعي نشده بود

  
  )تاكنون – 1996(اهشك

اي منسوجات با شروع قوانين مربوط به شرايط كاري خطرناك در كره، توليدكنندگان كره
  .آزبستي و لنت ترمز صنايع خود را به چين و ساير كشورهاي آسياي جنوبي منتقل كردند

موضوع غرامت را پيش كشيد و  1994تشخيص اولين مورد مزوتليوما در كره در سال 
تا آگوست سال  .بست از ساختمانهاي قديمي تبديل به يك موضوع اجتماعي گرديدبرداشت آز

ريه مرتبط با آزبست پرداخت شده است كه  مزوتليوما و كانسر مورد 35غرامت فقط به  2006
  .يا كارگر تعميركار و نگهداري بودند و اغلب آنان كارگر صنعت ساختمان يا جوشكاري

ساله در پشت سر ژاپن  15-20مرتبط با آزبست با فاصله زماني كره از نظر اپيدمي بيماريهاي 
و وقايع مشابه آن مرگ و مير ناشي از  ]51[ هاي زيرزميني متروشرايط حاكم بر ايستگاه .قراردارد

  .آزبست را در اين كشور افزايش خواهد داد
م كرد كه منع ها موضوع آلودگي ايستگاه مترو را پوشش دادند، وزارت كار اعالوقتيكه رسانه 

اين تصميم بيانگر شروع تالش اين . ]52[ اجرايي خواهد كرد 2009مصرف آزبست را از سال 
نشده  حل مناسبي پيدازير راه مشكالت هنوز براي مشكل آزبست است اگرچه بر براي غلبه كشور
  :است
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 ست از در كره هيچ شركتي وجود ندارد كه توسط اين كشور براي حذف و برداشتن آزب
اعالم شده است گواهينامه  2003محيطهاي عمومي آنگونه كه توسط وزارت كار كره در سال 

دهند تنها در برداشتن شركتهايي كه در حال حاضر اين كار را انجام مي. دريافت كرده باشد
 .مواد معمولي صنعت ساختمان صالحيت دارند

 ر و با تجربه جهت برداشت كارگران ماه ،به علت عدم وجود برنامه آموزشي مناسب
 .اندآزبست تربيت نشده

 گيري توانند از مواد احتمالي حاوي آزبست نمونهشماري در كره ميتنها موسسات انگشت
 .و آناليز به عمل آورند

  


