
Tamalez, asbestoa ez da kuriositate historiko bat.
Inork egiatan pentsa zezakeen herrialde industria-
lizatuetako biktimen kopuru ikaragarria nahikoa
litzatekeela zuntz hilgarria komertzio globaletik
ateratzeko. Baina guztiz kontrakoa da. (…)
Amiantoaren kontsumoa esponentzialki handitu
da garapen bidean dauden herrialde askotan.
Nolabaiteko lehiaketa dago Mendebaldeko
herrialdeetako debekuaren aurrean abantaila lor-
tzeko. Baina kostuaren ondorio ere bada: asbestoa
bere ordezkoak baino askoz merkeagoa da! (…)

Osasunaren Mundu Erakundeko (OME) kide
diren herrialdeen %73an asbestoa prozesatzea
eta erauztea oraindik baimenduta dago eta
%36an oraindik oso aktibo. OMEren arabera
125 milioi pertsona daude mundu osoan amian-
toaren eraginpean euren lanpostuetan. Ordaindu
beharreko giza prezioa izugarria da. (…)

Herrialdeotako asbestoaren tragediaren errua ez
da soilik eskrupulorik gabeko enpresena –itxurak
egiten zituzten segurua zela esanez, baina inork
baino hobe zekiten ez zela horrela–, baita nazioar-
teko erakunde handiena ere. Amiantoaren konpai-
nia multinazionalen propagandak itsututa daude
erakundeok, zenbait herrialdek lehen debekua
ezarri eta urte mordo bat geroago ere. Asbestoa-
ren lobbyak trikimailu zaharrak erabiltzen segi-
tzen du garapen bidean dauden herrialdeetan,
irtenbide bat bilatzeko prozesu politikoan eragite-

ko: oraindik badaude ikerketa “zientifikoak” dio-
tenak krisotiloa (amianto zuria) ez dela kaltegarria.

Hala, oraindik posible da gobernu batek “erabi-
lera kontrolatuaren” gezurra irenstea, eta konpai-
nia suitzarrek bere garaian zabaldu zuten amian-
to ustez seguruaren ipuinak hedatzen jarraitzen
du burugogor. (…)

Asbesto zementuaren langileen tokiko “sindika-
tuak” paper ulergaitz eta zalantzazkoa jokatzen
ari dira tragedia honen hurrengo atalean. Adibi-
de bat: OMEk eta Lanaren Nazioarteko Erakun-
deak 2006an amiantoa debekatzeko kanpainari
babesa eman ziotenean, Errusia, Errusia txuria,
Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgizistan, Ukraina eta
Tajikistango amianto zementuaren sindikatuek
Krisotiloaren Sindikatuen Aliantza izeneko era-
kunde-aterkia sortu zuten, antza, fibrozementua-
ren konpainiak “zientifikoki gezurra diren eraso-
etatik” babesteko eta etor zitezkeen debekuak
bertan behera uzteko. (…)

MUKIZAPIAK ASBESTOAGATIK
BABESTEKO

Laneko osasun onena duten herrialde industriale-
tan “erabilera kontrolaturako” neurriak ez badira
egingarriak, nola funtzionatuko dute substantzien-
tzako mugarik ez dagoen beste herrialdeetan? (...) 
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Asbestoa ad infinitum
Suitzan bizi den Maria Roselli kazetari italiarraren “Asbestoaren gezurra” liburua
2007an argitaratu zen lehen aldiz alemanez, ondoren gazteleraz, ingelesez... Arrakasta
itzela izan du, amiantoaren biktimen erretrato zehatza emateaz gain, lehengo eta
oraingo asbestoaren industriaren interesak oso ondo deskribatzen dituelako. Segidako
testuan, liburuaren epilogoaren laburpena duzue. 



Gaur egun asiar herrialde gehienetan jendea
asbestoa prozesatzen ari da inolako babesik
gabe: Txinan, etxean lan egiten dutenek –norma-
lean nekazariak eta haien emazteak– euren egon-
gelan sailkatzen dituzte amianto zuntzak eta
ondoren fabrikara bueltatzen dituzte han proze-
satzeko. Indiako fabriketako langileek asbesto
zakuak labanaz moztu eta eskuz irekitzen dituz-
te, gero zuntz konpaktatua egurrezko mailu bate-
kin hausten dute zementuarekin nahastu aurre-
tik. (.. .) Ehunka mila ari dira lanean, ahoa
mukizapiekin soilik estalita dutela.

ROTTERDAMEKO HITZARMENAREN
ESPERANTZA

Zer egin daiteke amiantoaren erokeria gelditzeko
garapen bidean dauden herrialdeetan? Amianto-

aren kontrako aitzindari eta urte askoz Asbestoa
Debekatzeko Nazioarteko Idazkaritzako koordi-
natzaile izan den Laurie Kazan-Allenek uste du
pauso garrantzitsu bat izango litzatekeela krisoti-
loa 1998an onartutako Rotterdamgo Hitzarme-
nean sartzea. (...) 

Baina hitzarmenaren arabera garapen bidean
dauden herrialdeek blokeatu dezakete modu
seguruan erabili ezin dituzten produktuen inpor-
tazioa (...) eta asbestoaren gezurrak bizitzari hel-
tzen dio egoskor, en aeternum, suntsiezin eta
betiereko. 

[2017an seigarrenez ukatu zuten krisotiloa edo
amianto zuria Rotterdamgo Hitzarmenaren gai
kutsagarrien debeku zerrendan sartzea, India,
Errusia, Kazakhstan, Kirgizistan, Siria eta Zim-
babweren eskariz]. �
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Amiantoaren genozidioa / Hemeroteka

Indian amiantoz egindako teilatua jartzen 2011n. Everest Asbestos Cement irakur daiteke teilen itsasgarrietan,
egun abestoarekin lan egiten duen enpresa ugarietako bat. 
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