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“Azbest  brez  meja”  je  zgodba  o  obdelavi  azbesta  v  Evropi,  o  usodnih  posledicah  za  delavce

kamnolomov, tovarn, gradbišč, in za ljudi, ki živijo v bližini tovrstnih tovarn. Predstava poudarja

brezbrižnost  in  slepoto  javnih  ustanov,  ko  gre  za  rezultate  analiz  o  azbestu.  Z  ironijo  in

hudomušnostjo  oriše  ciničnost  industrije,  ki  kljub  očitni  škodljivosti  te  snovi  nadaljuje  s

proizvodnjo ter s tem obilno onesnažuje okolje. Poudari boj za zdravje in osveščanje. Predstava

pripoveduje  o  območjih,  kjer  delujejo  društva,  ki  spadajo  pod  okrilje  European  Asbest  Risks

Association (EARA). 

Glavni cilj združenja European Asbestos Risks Association, ki je bilo ustanovljeno 9. januarja 2008,

je vzpostavitev informativnega omrežja na območju Furlanije Julijske krajine, Slovenije ter Istrske

županije in Primorsko-goranske županije na Hrvaškem.

Glavni cilj  je prek ozaveščanja in informiranja izboljšati kakovost življenja oseb, izpostavljenih

azbestu, tako delavcev in bivših delavcev, kot družinskih članov in državljanov nasploh. Poseben

poudarek je tudi na zaščiti zdravja pred drugimi faktorji tveganja, ki so prisotni na tem območju, v

duhu sodelovanja in integracije ter vzajemne pomoči.
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KAJ JE AZBEST IN KAKŠNA SO TVEGANJA ZA ZDRAVJE?

Izraz  azbest  se  nanaša  na  skupino  mineralov  (silikatov)  z  vlaknasto  strukturo,  ki  se  pogosto
uporabljajo zaradi svoje odpornosti proti ognju, vročini in koroziji. Azbest ne oddaja sevanja ali
strupenih plinov in predstavlja tveganje le, ko njegova vlakna vstopijo v človeško telo, zlasti pri
vdihavanju,  saj  lahko  zaradi  svoje  majhnosti  in  posebne  oblike  prodrejo  globoko  v  pljuča  in
dosežejo pljučne mešičke. Vlakna so odporna na napad imunskih celic človeškega telesa, daljših
vlaken (več kot 5 µm) pa ni mogoče odstraniti, kar povzroči vnetno reakcijo, ki vodi do poškodb.
Tveganje  za  zdravje  je  torej  posledica  izpostavljenosti  azbestnim  vlaknom.  Bolezni,  ki  jih
povzročajo, so zato večinoma povezane z dihalnim sistemom, kar predstavlja tveganje ne le za
delavce  (poklicna  izpostavljenost),  temveč  tudi  za  njihove  družine,  ki  lahko  vdihavajo  vlakna,
prinesena domov na primer v delovni obleki.
Druge izpostavljenosti so lahko posledica prisotnosti
azbestnega materiala v stanovanju.
Glavne patologije, ki jih povzroča azbest, so:
- plevralne zgostitve ali obloge
- pljučna azbestoza
- plevralni mezoteliom
- pljučni karcinomi
- tumorji prebavil, grla in drugih področij (vlakna lahko po
vdihavanju skozi požiralnik in prebavila dosežejo prebavila).
Lastnosti  azbesta  in  nizki  stroški  njegove  predelave  so
omogočili njegovo uporabo na številnih področjih in v več kot
3000  različnih  izdelkih.  Veliko  se  uporablja  v  industriji,
gradbeništvu in prometu.
Pomemben  element  pri  ocenjevanju  zdravstvenih  tveganj
zaradi  izpostavljenosti  azbestu  je  drobljivost  materialov.
Kadar so vlakna v izdelkih, artefaktih in aplikacijah prosta ali
ohlapno vezana, je prisoten drobljiv azbest, vključno z materiali, ki jih je mogoče zlahka zdrobiti ali
z ročnim pritiskom spremeniti v prah.
Samoumevno je, da prisotnost azbesta v krhki matrici predstavlja resno nevarnost in tveganje za
tiste, ki so mu izpostavljeni, saj so zlahka izpostavljeni vlaknom, ki se sproščajo v zrak.
Odstranjevanje  materiala,  ki  vsebuje  azbest,  ni  nikoli  trivialno  in  preprosto  opravilo,  temveč
zahteva ustrezno pripravo.


