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10 inşaat işçisinin İstanbul’da Torunlar inşaatında iş cinayetine kurban gitmesinin ardından Türkiye’de
işçi sağlığı konusu kısa bir süre için gündeme oturdu. 13 Mayıs 2014 günü Soma’da 301 işçinin iş cinayetine
kurban gitmesinin ardından da aynı durum yaşanmıştı.
Bu iş cinayetlerinin durdurulması için işçiler arasında ve geniş kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması
son derece önemli. Her şerde bir hayır vardır. Bu iş cinayetleri, karşı karşıya bulunulan tehlikenin boyutunu
göstererek, insanları bu konuda daha duyarlı, bilgili, bilinçli ve kararlı olmaya itecektir.
Çok sayıda işçinin aynı iş kazasında hayatını kaybetmesi kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ancak dikkat
çekmeyen iki diğer konu var.
Bunların birincisi, iş kazaları nedeniyle tek tek ölümler. Bunlar genellikle haber bile olmuyor.
İkincisi ise daha da tehlikeli: Meslek hastalıkları.
MESLEK HASTALIKLARI GÖZDEN KAÇMAMALI!
Meslek hastalıkları yavaş yavaş öldürüyor; bazen de öldürmekten beter ediyor.
Meslek hastalıkları genellikle sandığımızdan, konuyla ilgili kamu kurumlarının yayınladığı istatistiklerde
gösterilenlerden çok daha yaygın.
Birçok hekim, karşılarına gelen hastanın hangi işyerinde, hangi koşullarda çalıştığını bile sormadan
onun şikayetlerini dinliyor ve ona bir tedavi öneriyor ve uyguluyor.
Türkiye’de işyeri hekimliği yaygınlaşıyor. Birçok işyeri hekimi, işyerinde koruyucu hekimlik yapmak,
işçilerin işyeri koşulları nedeniyle hastalanmasını önlemeye çalışmak yerine, ortaya çıkan hastalığın yol
açtığı rahatsızlığı gidermeye çalışıyor.
Halbuki insanlar çalışma yeteneklerini kaybediyor; büyük acılar çekerek bu dünyadan ayrılıyor.
Meslek hastalıkları nedeniyle işgücü kaybı ve ölümler nedeniyle işveren aleyhine tazminat davası
açmak ve önemli miktarlarda tazminat alabilmek mümkün. Yargı süreci biraz zaman alıyor; ancak sonunda
tazminat hakkı doğuyor.
Gerekli önlemler alındığında büyük ölçüde önlenebilen bir meslek hastalığı, silikozis.
Seramik, cam, çimento üretiminde çalışan işçiler bu riske maruz. Silis tozu akciğerlere yerleşiyor ve
akciğerleri betonlaştırıyor. Hastalığın geriye dönüşü yok. Yavaş yavaş ölüyorsunuz. Bir süre sonra ancak
oksijen takviyesiyle ayakta durabiliyorsunuz.
iş kazalarını da, silikozisi ve diğer meslek hastalıklarını da önlemek mümkün.
İşyerini iyi havalandıracaksınız; tozu önlemek için malzemeyi ıslatacaksınız; işçiye kaliteli koruyucu
malzeme vereceksiniz.
Yani seramik, cam ve çimento üretimin fıtratında silikozis yok.
Sendikalar bu konuda büyük yetersizlik içinde.
Bu alanda özellikle sendikasız işyerlerindeki işçilerin duyarlı kılınması, bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilmesi son derece önemli.
DUYARLI KILALIM, BİLGİLENDİRELİM, BİLİNÇLENDİRELİM!
Bu konu yalnızca bu işyerlerinin işçilerini ilgilendirmiyor.
Vicdanı olan, kapitalizmin ve emperyalizmin yarattığı trajedileri önlemek için çaba gösteren herkes, bu
konuda çevresindekileri uyarmak zorunda.
Zaten bu tür fabrikaların filtre sistemleri gerektiği gibi çalıştırılmıyorsa, fabrika çevresinde oturanlar da
bu riskle karşı karşıya bulunuyor. Onların da duyarlı kılınması gerekli.
Bağımsız ve demokratik Türkiye’nin, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya ve Türkiye’nin yolu, kapitalizmin
yol açtığı insanlıkdışı koşullara karşı mücadele eğilimi güçlenen işçi sınıfının çabalarına destek olmaktan
geçiyor.
Silikozis hastalığı riski taşıyanların bilgilendirilmesi, bu hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğrayanların
tazminat almasına yardımcı olunması, günümüzün önemli görevlerinden biridir.

