
A Svájc francia nyelvû területén, egy szakszervezeti képzés
során, melynek a munkahelyi egészségvédelem a témája, az
egyik résztvevõ talányos kérdést tesz fel. „Milyen összefüg-
gés állapítható meg az óraiparban dolgozó nõk munkavégzé-
se és a vesedialízisek között?” Zavart csend. A tudományos
szakirodalomban látszólag semmi sem utal arra, hogy az órák
összeállítása során használt anyagok káros hatással lenné-
nek a vesemûködésre. Az illetõ makacskodik…

Elbeszélések százait lehetne idézni. Mind különbözik, egy kü-
lönleges tulajdonság azonban valamennyit összeköti: a gazda-
ság és a politika elvont fogalma összekapcsolódik bennük
azokkal a konkrét folyamatokkal, amelyeket e fogalmaknak
az emberi szervezetben hirtelen elindítanak. Az efféle történe-
tek valóságos kincset jelentenek a szakszervezetek számára.
Homérosznál az Olümposz istenei rivalizálásuk közben szenve-
délyt szítanak az emberekben, nevetésre késztetik, gyászba
taszítják õket. A mi történeteinkben azonban a kizsákmányo-
lás, az uralom vagy a szolidaritás nyilvánvalóan mesterségesen
megalkotott fogalmai törnek utat zajosan a hús-vér valóság fe-
lé. E történetek testet teremtenek nekik, életet lehelnek belé-
jük, arcukra mosolyt csalnak, fellobbantják a haragjukat, vagy
éppen kioltják azt a halállal. Ezek az elbeszélések egytõl egyig
arról árulkodnak, hogy a valóságban milyen egyszerûnek látsz-
hatnak felettébb bonyolult jelenségek, egyszersmind arra is rá-
világítanak, hogy igazából semmi sem olyan egyszerû.
Ibergekumene tsores iz gut tsu dertseyln, mondja egy jiddis
mondás: „Jót tesz az embernek, ha kiadja magából a váratla-
nul jött bajokat”. Jót tesz annak, aki elmeséli, átadja életta-
pasztalatát. És jót tesz annak is, aki meghallgatja, és min-
tegy adományként megismerheti a világ valóságosságát, s
értesülhet a megváltoztatására irányuló szándékról.

Ezek az elbeszélések adták a kezdeti lendületet e könyvhöz… 
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AA
TUTB és az ETUC erõsen szorgalmazta, hogy a munkahe-
lyi egészségvédelemmel kapcsolatos új közösségi stratégia
kialakítása során a nemek közti esélyegyenlõség elvét is

szem elõtt tartsák. A 2001 júniusában megjelentetett Hatéko-
nyabb közösségi politikát a munkahelyi egészségvédelem terén
címû dokumentum világos üzenetet tartalmazott az európai szak-
szervezeti mozgalom részérõl. Az Európai Bizottság 2002 márci-
usi közleménye azt jelezte, hogy a Bizottság nagyfokú nyitottsá-
got tett magáévá e kérdésben. A szakszervezetek azonban ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy ez a nyitottság gyakorlati kezdeménye-
zésekben is testet öltsön.

A TUTB már megalakulása óta igyekszik figyelmet fordítani a
munkahelyi egészségvédelem férfi-nõ dimenziójára. Együttmû-
ködés alakult ki közte és az ETUC Nõbizottsága között, és sike-
rült üdvösnek bizonyult kapcsolatokat kialakítania különbözõ
országokkal. 1999-ben Karen Messing irányításával egy könyv
megjelentetésére vállalkoztunk, mely bemutatta, milyen tapasz-
talatokhoz vezetett egy egyetemi kutatóközpont és a québeci
szakszervezetek együttmûködése a munkahelyi egészségvéde-
lem és a nemi egyenlõségéért folytatott harc összekapcsolása te-
rén. E könyv minden jel szerint idõszerû volt. Bizonyos fokú
érdeklõdést váltott ki az európai szakszervezeti mozgalom és a
megelõzés egyéb szereplõi körében. Hivatkozási alapként szolgált
számos vita, illetve konkrét kezdeményezés esetében, s emel-
lett nem egyszer a képzés eszközévé is vált. Ezt tanúsítja az is,
hogy könyvünket a TUTB és más szervezetek közötti együttmû-
ködési megállapodásoknak köszönhetõen hat nyelvre is lefordí-
tották.

Ezzel párhuzamosan más kezdeményezések is hangsúlyozták,
hogy milyen fontos a nemek közti esélyegyenlõség elvének érvé-
nyesítése a munkahelyi egészségvédelemben. Három ízben meg-
rendezésre került egy világkongresszus „Nõk, egészség és mun-
ka” címmel: 1996 áprilisában Barcelonában, 1999 szeptemberé-
ben Rio de Janeiróban, 2002 júniusában pedig Stockholmban.
A világ különbözõ tájékairól érkezõ résztvevõk, nõk és férfiak
százai mindhárom esetben kiemelték, milyen politikai, tudomá-
nyos és gyakorlati fontossággal bír, hogy a nõi egyenlõségre vo-
natkozó követelések és a munkahelyi egészségvédelem egymás-
ra találjanak. Valamennyi esetben tartalmas viták folytak a meg-
lehetõsen változatos szaktárgyakban mozgó kutatók, a feminista
aktivisták és a szakszervezeti vezetõk között. A következõ világ-
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kongresszusra a tervek szerint Indiában kerül sor 2005-ben, ami
világosan jelzi, hogy a megválaszolandó kérdések nem feltétlenül
csak a legfejlettebb országok sajátosságai. Nem a világ egyik vagy
másik pontján, hanem magán a munkahelyi egészségvédelmen
belül merülnek fel.

A 2001-es esztendõ végéhez közeledve fontosnak éreztük, hogy
felmérjük az általános helyzetet az Európai Unió tagországai-
ban. Két, a Brüsszeli Szabadegyetemhez tartozó kutatóintézettel
együttmûködve, a belgiumi Munkaügyi Minisztérium támoga-
tásának köszönhetõen megvizsgáltuk, hogy a munkahelyi egés-
zségvédelemre vonatkozó politika mennyire érvényesíti a ne-
mek közötti egyenlõség elvét. Nem kimerítõ módon ugyan, de fel
akartuk mérni, hol állnak a kezdeményezések a kutatás, a meg-
elõzõ tevékenységek, a szakszervezeti mozgalom és a nemzeti
politikák terén. Annak ellenére, hogy csupán korlátozott eszkö-
zökkel rendelkeztünk, e vizsgálat számos információs elem ösz-
szegyûjtését tette lehetõvé számunkra.

Jelen kötet e vizsgálat eredményeinek egy részét tükrözi. Átfogó
elemzést tartalmaz a vizsgálat során kapott adatokról, észrevéte-
leket a szakszervezeti mozgalomról és a közösségi politikáról,
valamint ismerteti a különbözõ gyakorlati tapasztalatokat. Az
utóbbi esettanulmányok – szám szerint kilenc – bemutatják,
mennyire lehetséges a nemek közti esélyegyenlõség elvének be-
építése a megelõzés gyakorlatába.

Reméljük, e könyv segít abban, hogy a szakszervezetek és a kü-
lönbözõ prevenciós intézmények legyõzhessék az egyenlõségért
folytatott harc és a munkahelyi egészségvédelem közötti, ma
még jelentõsnek tekinthetõ korlátokat.

Marc Sapir
A TUTB igazgatója
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AA
francia Svájcban, egy szakszervezeti képzés során, mely-
nek a munkahelyi egészségvédelem a témája, az egyik
résztvevõ talányos kérdést tesz fel. „Milyen összefüggés ál-

lapítható meg az óraiparban dolgozó nõk munkavégzése és a
vesedialízisek között?” Zavart csend. A tudományos szakiroda-
lomban látszólag semmi sem utal arra, hogy az órák összeállítá-
sa során használt anyagok káros hatással lennének a vesemûkö-
désre. Az illetõ makacskodik. „Akkor milyen összefüggés állapít-
ható meg a vesedialízisek és a között a tény között, hogy óraipar-
ban dolgozó nõk dupla annyit dolgoznak, mint mások? Vagy
inkább tripla annyit” – javítja ki magát.

A svájci Jura kanton óraiparában a nõk mindig is hajnalok hajna-
lán kezdték a munkát, hogy el tudják látni háztartási kötelezett-
ségeiket és emellett még nagyon gyakran kiegészítõ mezõgazda-
sági tevékenységeiket is. A munkaadók általában Kafa porral és
Saridon1 tablettákkal látták el õket, hogy állják a sarat. Fájda-
lomcsillapító szerekrõl van szó, melyek egyben stimuláló hatás-
sal is bírnak. A fogyasztásuk elterjedt volt. A munkásnõk porokat
és pasztillákat vettek be, hogy elkerüljék a végkimerültséget, és
jobban tudjanak koncentrálni a kézügyességet és aprólékos gon-
dosságot igénylõ feladatokra. A régi óraipari munkásnõk elbeszé-
léseiben még ma is gyakran visszatér a Kafa és a Saridon szó. Jól
ismert, megszelídült szavak, melyek már nem csengenek olyan
nyugtalanítóan, ahogy az orvosságnevek csengeni szoktak. Bi-
zonyos értelemben a munkahelyi és az otthoni munka békéjének
nélkülözhetetlen segédszavai voltak. A segítségükkel vált lehetõ-
vé a megannyi apró „nõi „fájdalom” kontrollálása és a termelõ-
munka végrehajtása.

A 70-es években a svájci Jura kanton egyik-másik kórházában
magas számban kezeltek olyan nõket, akik csupán a dialízisnek
köszönhetõen maradtak életben. Az alábbiakból kiderül, hogy
mi az összefüggés a két dolog között.

A Kafa por fenacetin hatóanyagú fájdalomcsillapító. E terméket
már évekkel ezelõtt kivonták a forgalomból, mivel a fenacetin ká-
rosítja a vesemûködést. Valóban számos esetben fordult elõ visz-
szafordíthatatlan vesekárosodás azok körében, akik rendszeresen
szedték e szert. A Saridon, a másik fájdalomcsillapító ugyanezt
a hatóanyagot tartalmazta. Napjainkban már a kevésbé mérgezõ
hatású paracetamol képezi a Kafa por és a Saridon hatóanyagát.

1. A Saridon a Roche cég
bejegyzett márkája.

Jelenlegi összetételében
már nem tartalmazza a

vesekárosodást elõidézõ
anyagot.
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E példa olyan elvont fogalmakat segít megvilágítani, mint a fize-
tett munka végzésének összehangolása a javadalmazás nélküli
munkáéval (beleértve azt is, amikor eladásra szánt javak elõállí-
tásáról van szó), vagy éppen a nyomásgyakorlás a munka fokozá-
sára a munkaadói oldal részérõl. Még napjainkban is elterjedt
módszer gyógyszerek alkalmazásával elejét venni a szenvedés
munka közbeni kifejezõdésének. E tekintetben a Saridon alkal-
mazása egy sajnos napjainkban is aktuális, folyamatos gyakorlat
példájának tekinthetõ.

Elbeszélések százait lehetne idézni. Mind különbözik, egy külön-
leges tulajdonság azonban valamennyit összeköti: a gazdaság és
a politika elvont fogalma összekapcsolódik bennük e fogalmak-
nak az emberi testben való hirtelen, konkrét materializálódásá-
val. Az efféle történetek valóságos kincset jelentenek a szakszer-
vezetek számára. Homérosznál az Olümposz istenei rivalizálásuk
közben szenvedélyt szítanak az emberekben, nevetésre késztetik,
gyászba borítják õket. Itt pedig a kizsákmányolás, az uralom vagy
a szolidaritás nyilvánvalóan erõsen mesterséges fogalmai jutnak
el zajosan a hús-vér valósághoz. E történetek testek teremtenek,
életet lehelnek beléjük, arcukra mosolyt tapasztanak, fellobbant-
ják a haragjukat, vagy éppen kioltják azt a halállal. Ezek az elbe-
szélések egytõl egyig arról árulkodnak, hogy a valóságban milyen
egyszerûnek tudnak mutatkozni felettébb bonyolult jelenségek,
de egyszersmind arra is rávilágítanak, hogy igazából semmi se
olyan egyszerû. „Jót tesz az embernek, ha kiadja magából a várat-
lanul jött bajokat” – tartja egy jiddis mondás. Jót tesz annak, aki
elmeséli és átadja élettapasztalatát. És jót tesz annak, aki meg-
hallgatja õt, és mintegy adományként megismerheti a világ való-
ságosságát, és értesülhet a megváltoztatására irányuló szándékról.

Az efféle elbeszélések adták a kezdeti lendületet e könyvhöz.
Elbeszélések, amelyek nem igazán illettek bele a munkahelyi
egészségvédelem problémáinak kezelésére jellegzetesen alkal-
mazott módszerekbe. Nem illettek a képbe, mert valóságossá-
gukkal túlléptek a homályos, megfoghatatlan, megragadhatatlan
elvont konstrukciókon. Lehetett-e nem tudomást venni róluk,
afféle pingvineknek tekinteni õket, amelyekre sehogy se sikerül
mellényt ráadnunk? Vagy megpróbálhattuk-e megérteni õket,
hogy élesedjen a kritikai érzékünk? E könyv csupán abból a cél-
ból kíván elvont fogalmakkal élni, hogy aztán visszatérhessünk
a munkahelyi egészségvédelemért és emberi méltóságért folyta-
tott harc mindennapi valóságához.

***
A javasolt haladási irány egy vizsgálatból ered, melyet 2001
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szeptembere és 2002 júniusa között végzett a TUTB a Brüsszeli
Szabadegyetem két kutatóintézetével karöltve. Jelen könyv két
részbõl áll. Az elsõ a kutatás eredményeit vizsgálja, és egy sor
eszmefuttatással és elemzéssel áll elõ. A második kilenc esetta-
nulmányt mutat be, melyek a munkahelyi egészségvédelem ne-
mek közti esélyegyenlõségének témájával foglalkoznak.

Bár e kötet ilyeténképpen konkrét dátumhoz köthetõ, nem annyi-
ra tekinthetõ „végsõ jelentésnek” egy elvégzett munkáról, mint
inkább egy láncdarabnak az európai szakszervezeti mozgalmon
belül tizenöt éve zajló gondolkodási folyamatban. Komoly kol-
lektív munkából táplálkozott, melybõl éppúgy kivette a részét a
TUTB, mint az ETUC Nõbizottsága, valamint az európai szak-
szervezetek munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó képvi-
selõi és számos más személy, intézmény is.

A szóba került témák számtalan területet lefednek. Meg kellett
határozni egy irányvonalat, amely alkalmazkodik bizonyos felté-
telekhez. E könyv elsõsorban azokhoz a szakszervezeti aktivis-
tákhoz szól, akik elkötelezett harcot vívnak a munkahelyi egés-
zségvédelemért, és általánosabb módon a megelõzés terén ügykö-
dõ szakemberekhez, egyszóval egy olyan olvasóközönséghez,
amely nem feltétlenül került közeli ismeretségbe a feminizmus
hozadékaival, és nem feltétlenül van gyakorlata az átfogó elem-
zések használatában sem.

Az esetek egy jó részében alig voltak kijelölve csapások. Így pél-
dául a munkaidõ és az egészségvédelem kapcsolatának elemzé-
se magában foglalja, hogy számos aspektust közelrõl is megvizs-
gáljunk: a fizetett munka idõtartama és megszervezése, az otthon
végzett munka idõtartama, a fizetett és az otthon végzett tevé-
kenységek sajátos mibenléte és kapcsolata, az újratermelési folya-
mat szocializációs szintje, a szabadidõs tevékenységek áruvá va-
ló átalakulása stb. A bonyolult szövetet alkotó szálaknak csu-
pán némelyikét tudtuk jelezni. Bármelyiket is ragadja meg e szá-
lak közül az olvasó, akár nõ, akár férfi, saját haladási irányt talál-
hat ki magának, és számtalan ponton kapcsolatot fedez majd fel
a leírtak és saját tapasztalatai között.

Figyelni kellett arra is, hogy a terminológiai hagyományok eltér-
nek azokban az európai országokban, amelyekben megindult ez
a közös gondolkodás. Elsõdlegesen nem lexikai nehézségekrõl
van szó, melyek pusztán a fordítást érintenék. Inkább arról, hogy
a szavak mögött eltérõ politikai és elméleti koncepciók húzódnak
meg és ütköznek össze. Így például a Franciaországban viszony-
lag megszokott „nemi társadalmi kapcsolatok” fogalmat nehéz



12
AA  nnõõkk  mmuunnkkaahheellyyii  eeggéésszzssééggvvééddeellmmee  EEuurróóppáábbaann

Bevallatlan esélykküüllöönnbbssééggeekk

angolra fordítani, és használata meglehetõsen korlátozott ma-
radt Olaszországban, jóllehet olasz nyelvre gond nélkül lefor-
dítható. A „nem” kifejezés mind inkább elterjedtté vált az utób-
bi években, Olaszországban azonban gyakrabban használatos a
„nemi különbség” kifejezés. Mellesleg a „nem” szó többértel-
mûsége változatos használatra ad lehetõséget. Ugyanígy megfi-
gyelhetõ az „egyenlõség”, a „kevertség” és a „paritás” kifejezések
változatos használata a különbözõ országokban, de a különbözõ
kontextusokban is (politikai képviselet, javak szétosztása, képzés,
munka stb.). E helyütt nem igazán volt lehetõségünk beszélni e
terminológiai különbségekrõl, valamint azokról az elméleti kér-
désekrõl és politikai tétekrõl sem, amelyeket tükröznek. Csupán
reménykedhetünk, hogy nõi- és férfiolvasóink megértik, bizo-
nyos korlátok közé kellett szorítani e munkát, és a feminista iro-
dalom tanulmányozásával gondolják tovább a dolgokat.

E módszerbeli nehézségeken túl akad egy ennél alapvetõbb nehé-
zség is. A szakszervezeti mozgalom számára döntõ fontosságú,
hogy autonóm módon tegyen szert saját ismeretekre és hozzon
létre saját stratégiákat a munkahelyi egészségvédelmet illetõen.
Mindez azonban nem azt jelenti, hogy e folyamat belterjes lenne.
Folyamatosan táplálkozik a más aktív szereplõkkel való konf-
rontációkból, de ennél is fontosabb, hogy az egészségükért küz-
dõ nõi és férfi dolgozók gazdag tapasztalatain alapul. Igyekszik
szocializálni e tapasztalatokat, mégpedig úgy, hogy kollektív tu-
dás álljon a cselekvések mögött. Nem hajlandó úgy tekinteni a
dolgozó nõkre és férfiakra, mint akik egyszerû tárgyai egy mások
által folytatott tudományos diskurzusnak, mely nem egyszer
csak a kizsákmányolás legitimációját vagy hatékonyságának foko-
zását szolgálja. A szakszervezeti mozgalmat sem kíméli jobban a
férfiuralom, mint társadalmunk bármely más intézményét. Min-
den elgondolás, minden vívmány csupán egy szakasz a kérdés-
felvetés szélesebb folyamatában. Egy efféle mozgalom teljesség-
gel nélkülözi a linearitást: nem ritkák a kudarcok, a meghátrálá-
sok vagy stagnálások. Ha sikerült e könyvvel olyan új prakti-
kákra bátorítanunk másokat, amelyeknek esetében a munkahelyi
egészségvédelemért folytatott küzdelem magában foglalja egy
nõk és férfiak egyenlõségén alapuló társadalom megkövetelését,
akkor e kötet már betöltötte szerepét. S ez esetben örömmel ad-
juk át a helyet gazdagabb, ambiciózusabb, szisztematikusabb
munkáknak.  
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II..  rréésszz

A TUTB felmérése a munkavédelem nemi

dimenziójáról
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„A munkahelyi egészség nemi szempontú vizsgálata lehetõvé
teszi, hogy áttekintsük, milyen szerepet játszik a nõk és férfiak
társadalmi munkamegosztása eltérõ egészségi helyzetükben, a
produktív és reproduktív életfunkciók alakulásában. Lehetõvé
teszi továbbá a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos jogsza-

bályi háttér, valamint az intézményes és szakszervezeti gya-
korlat kritikai elemzését.”

Annie Thébaud-Mony
(in: Hirata, Laborie, Le Doaré et Senotier, 2000, pp. 181-182.)
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AA  ffeellmméérrééss  

A TUTB-felmérés a 2001 szeptembere és 2002 júniusa közötti

idõszakban valósult meg. A kutatócsoport tagjai voltak: Laurent

Vogel, a felmérés koordinátora a TUTB részérõl, Lorenzo Munar

a Brüsszeli Szabadegyetem egészségszociológiai intézetének

részérõl és Marianne De Troyer a Brüsszeli Egyetem munkaszo-

ciológiai, foglalkoztatási és továbbképzési intézetének képvise-

letében. 

A felmérést a belga Foglalkoztatás-, és Munkaügyi Minisztérium

is támogatta. 

A felmérés a következõ módszertani lépéseken alapult:

• Kétféle kérdõív összeállítása és szétküldése, valamint a beér-

kezõ válaszok feldolgozása.

• Tudományos kiadványok átvizsgálása, a munkahelyi egészséget

a nemi dimenzió szempontjából tárgyaló cikkek összegyûjtése. 

• Speciális szeminárium Brüsszelben több mint 100 résztvevõvel,

2002. november 16-án. 

A kérdõíveket e-mailben küldtük szét a TUTB levelezési listáján

szereplõ mintegy 800 címre, a felmérésben részt vevõ országok-

ba, a következõ kategóriákban:

• prevenciós politikával foglalkozó személyek/ intézmények;

• prevenciós szolgáltatásokban dolgozó személyek;

• munkahelyi egészséggel foglalkozó szakszervezeti szakembe-

rek;

• a biztonsággal, higiéniával és munkahelyi egészségvédelemmel

foglalkozó európai konzultációs bizottság kormányzati, munkálta-

tói (a) és szakszervezeti képviselõi.

A kérdõívet eljuttattuk olyan, a témával foglalkozó intézetek-

nek/központoknak, melyek nem feltétlenül szerepeltek a TUTB

nyilvántartásában.

A felmérést kiegészíti egy dokumentációs lista, elsõsorban az

átvizsgált tudományos folyóiratoké (az 1993-2002-es idõszak ki-

adványai):

Occupational and Environmental Medicine

Ergonomics

Skandinavian Journal of Work, Enviroment and Health

American Journal of Industrial Medicine (USA)
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Journal of Occupational and Environmental Medicine (USA)

Travail Genre et Société (Franciaország)

Les Cahiers du MAGE (Franciaország)

Santé et Travail (Franciaország)

Pistes (Québec) (b) 

Médicine et Travail (Franciaország)

Social Science and Medicine

Chronique féministe (Belgium)

Gaseta Sanitaria (Spanyolország)

New Solutions (USA) (c)

Átnéztük a szakszervezetek munkahelyi egészséggel foglalkozó

kiadványait is:

Por Experiencia (Spanyolország)

2087 (Olaszország)

Risks (Egyesült Királyság)

Trabajadora (Spanyolország)

(a) Nem kaptunk lényeges válaszokat a munkáltatói szervezetektõl

(b) elektronikus, több témával foglalkozó magazin, közvetlenül elérhetõ:

http://www.pistes.uqam.ca/index.html

(c) A New Solutions különbözik a többitõl, ez olyan tudományos folyóirat,

amit az Olaj-, Vegy- és Atomipari Dolgozók Nemzetközi Szakszervezete

ad ki. Független szerkesztõbizottsággal rendelkezik, és fenntartja a vita

hagyományát a tudomány és az aktivisták között a foglalkozási és a kör-

nyezeti egészségvédelem terén.   



AA  TTUUTTBB  ffeellmméérrééss  lleeggffoonnttoossaabbbb  eerreeddmméénnyyeeii
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AA
TUTB kvalitatív felmérést készített. A TUTB elõzetesen
összeállított címlistájára több száz kérdõívet küldtek el. A
felmérés hatókörének kiszélesítésében számos internetes

honlap is részt vett. A kérdõívet az Európai Szakszervezeti Szö-
vetség (ETUC) nõbizottsága is eljuttatta esélyegyenlõséggel foglal-
kozó helyi szakszervezeti képviselõihez. A kérdõív összetettségé-
nek ismeretében a válaszadási arány (150 válasz) bíztatónak ne-
vezhetõ. A válaszokban, az egybeesések leszámítása után, összes-
ségében 227-féle tapasztalatot fogalmaznak meg a válaszadók.
A válaszok megszerkesztésének elõsegítése érdekében a kérdõív-
hez több száz különbözõ háttérdokumentumot csatoltak (tudo-
mányos irodalom, oktatási anyagok, statisztikák, cikkek, eset-
jog, szakszervezeti kampányanyagok stb.). 

MMááss--mmááss  mméérrttéékkûû  éérrddeekkllõõddééss  aa  kküüllöönnbböözzõõ  oorrsszzáággookkbbaann

A válaszok száma lehetõvé teszi, hogy hozzávetõlegesen felmér-
jük, milyen érdeklõdést tanúsít egy-egy ország a nemek közti
egyenlõség kérdése iránt. A válaszok száma az írországi 0 vá-
lasztól az olaszországi és spanyolországi 31 válaszig terjed, ami
jelzi, milyen mértékben tért el a különbözõ országok érdeklõdé-
se a téma iránt (lásd: 1. sz. táblázat).  Ugyanakkor kizárólag a vá-
laszok számából nem vonhatunk le pontos következtetéseket.
Néhány ország esetében (elsõsorban Egyesült Királyság, Finnor-
szág és Svédország) olyan összefoglaló válaszok érkeztek, melyek
több résztvevõ tapasztalatait tartalmazzák. Ezt tükrözi a tapasz-
talatoknak a válaszokhoz viszonyítva relatíve nagy száma (23, 16
és 12). Mindemellett a felmérés számos országba eljutott és az
interneten keresztül is elérhetõ volt, aminek eredményeként az
eredeti, francia, angol és német nyelven elkészített változatot az
adott országok szakszervezetei spanyolra és olaszra is lefordí-
tották. Ez segít megmagyarázni azt is, hogy miért érkezett egyes
országokból több válasz.
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A fejezet táblázatait Lorenzo Munar állította össze

A szakirodalom elemzése lehetõvé teszi, hogy megerõsítsük, ese-
tenként finomítsuk a kérdõívek feldolgozása alapján megállapí-
tott fõbb tendenciákat. 

Felméréseink alapján három csoportra oszthatjuk azokat az or-
szágokat, ahol a nemek kérdése részét képzi a foglalkozás-egész-
ségügy témakörének:

Az északi országokban a társadalmi egyenlõség megteremtésére
való törekvéseket tükrözi, amit a hivatalos politikai irányzatok is
felvállalnak. A nemek szempontjából meghatározott indikáto-
rok, a speciális programok, valamint a különbözõ szereplõk köz-
ti együttmûködés lehetõvé tette a többi ország összehasonlításá-
ban sokkal jobban szervezett ismeretanyag létrehozását. Ugyan-
akkor a lejegyzett gyakorlati tapasztalatok száma nem mondható
jelentõsnek. Ennek két oka lehetséges. A nemek szerinti meg-
közelítés intézményessé válása bizonyos mértékben visszavetet-
te a feminista mozgalmak aktivitását. A munkahelyi szegregáció
kérdése, ami igen meghatározó az északi államokban, láthatóan
kevéssé szerepel a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos na-
pirendi pontok között.2 Egy optimistább feltételezés szerint a
nemek kérdése olyannyira elfogadottá vált, hogy a gyakorlatban
csak ritkán hivatkoznak rá kifejezett formában. Az utóbbi feltéte-
lezés, bár nem zárható ki bizonyos esetek magyarázataként, még-
sem nevezhetõ általános gyakorlatnak. 

1. Táblázat: AA  TTUUTTBB--ffeellmméérrééssrree  aaddootttt  vváállaasszzookk  oorrsszzáággoonnkkéénntt

VVáállaasszzookk
VVáállaasszzookk  %%--bbaann

kkeerreekkííttvvee
TTaappaasszzttaallaattookk

Ausztria 7 5% 9

Belgium 8 5% 15

Dánia 7 5% 9

Finnország 4 3% 6

Franciaország 15 10% 23

Németország 15 10% 10

Görögország 4 3% 7

Írország 0 0% 0

Olaszország 31 21% 49

Luxemburg 2 1% 1

Hollandia 6 4% 9

Portugália 6 4% 7

Spanyolország 31 21% 37

Svédország 6 4% 12

Egyesült Királyság 8 5% 23

Összesen 150 100% 227

2 Mindazonáltal az
esettanulmányok között
találunk egy dán példát a
nõk építõipari
részvételével
kapcsolatban.
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Egyes latin nyelvû országokban (Franciaország, Spanyolország,
Olaszország) valódi társadalmi igény mutatkozik a nemek kérdé-
sének felvetésére. Ez jelenleg leginkább helyi jellegû megmozdu-
lásokban nyilvánul meg, melyek harcos jellegük ellenére sem
keltenek jelentõsebb visszhangot a nagyobb intézményeken be-
lül, még akkor sem, ha az elmúlt években tapasztalható volt né-
mi javulás. A 80-as, 90-es években Olaszországban folytak széles
körû tárgyalások a munkaidõvel kapcsolatban, melyek során a fe-
minista csoportok és a szakszervezetek közös álláspontot alakí-
tottak ki (Balbo, 1987, Tempia, 1993). Az elméleti vitát számos
felmérés elõzte meg. Ennek eredményeként a szakszervezeti kö-
veteléseken, valamint a jogszabályi kezdeményezéseken keresz-
tül (elsõsorban helyi önkormányzati szinten) dinamikus akció in-
dult a munkakörülmények nemek szempontjából való felmérése
céljából. A vita és a változtatásra való készség sokat vesztett len-
dületébõl. A „visszarendezõdés” általános légkörében a femi-
nista mozgalom és a szakszervezeti mozgalom közti kapcsolat le-
lassulni látszik. Mindemellett a nemek kérdése a munkahelyi
egészségmegõrzés témakörében napirendi pontként szerepel re-
gionális és helyi szinten. Spanyolországban megfigyelhetõ helyi
szinten a feminista elképzelések legalábbis részleges fölvállalá-
sa a szakszervezeti törekvésekben, valamint a nemek kérdésének
intézményi szintûé is, ám ez egyelõre csak az ismeretszerzés
célját szolgálja. Portugáliában a helyzet bonyolultabb. A munka-
helyi esélyegyenlõségi bizottság nagy erõvel állt ki a feminiz-
mussal kapcsolatos általános megközelítés mellett, ugyanakkor a
mozgósítás és a változtatási hajlam gyakorlati oldalán nem olyan
dinamikus a közremûködés, mint más latin országokban.

Az Egyesült Királyságban a pragmatikus megközelítés nem veti
fel explicit módon a munkahelyi megkülönböztetéssel kapcsola-
tos problémák összességét. Ez a gyakorlatban helyi, általában
szakszervezeti kezdeményezésekben, valamint a munkahelyi
egészséggel foglalkozó intézményeken belül elindított kutató-
programokban nyilvánul meg. Németországban és Ausztriában
hasonló a helyzet, de a munkahelyi balesetek és megbetegedések
kompenzálására szakosodott szervezetek központi szerepük elle-
nére sem könnyítik meg a társadalmi szintû összefüggések álta-
lános megértését. 

AA  kküüllöönnbböözzõõ  sszzeerreeppllõõkk

Az alábbi táblázatban láthatjuk csoportosítva azokat a szerveze-
teket, amelyek válaszoltak a TUTB felmérésére. 
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A legtöbb válasz a szakszervezetektõl érkezett (31%). Ennek oka
egyrészt a TUTB fejlett nemzetközi kapcsolatrendszere. A helyi
(vállalati és regionális) szintû tapasztalatokat legnagyobbrészt a
szakszervezetek szolgáltatták. A különbözõ országok közt nagy az
eltérés, a legtöbb szakszervezeti kezdeményezés három ország
köré csoportosul (Spanyolország, Olaszország, Egyesült Király-
ság). 

A kutatóintézetek követik a szakszervezeteket a válaszadásban
(23%). Ezek a kutatóintézetek többségében a munkahelyi egés-
zséggel foglalkoznak, kisebb számban közegészségügyi intézmé-
nyekrõl, illetve szociológiai kutatóintézetekrõl van szó. Ezen ku-
tatóintézetek és a prevenciós  politika betartását ösztönözni hiva-
tott intézmények közti határvonal nem mindig húzható meg pon-
tosan. A különbözõ tudományos területek megfelelõ arányban
képviseltették magukat, a tömeges megbetegedésekkel foglalko-
zó kutatóintézetek azonban csak kevéssé mûködtek közre. A be-
küldött kutatások az orvostudomány egyéb területeirõl, ergonó-
mia, pszichológia, valamint a szociológia területérõl származ-
tak.

A prevenciós politikák alkalmazását ösztönözni hivatott szer-
vezetek a megkérdezett országok legnagyobb részében közremû-
ködtek (13%). A skandináv országokban a nemek kérdéskörét a
munkahelyi betegségmegelõzés szélesebb területeire alkalmaz-
zák, legálabbis a kutatásban és a statisztikai kimutatásokban.
Más országokban a nemek kérdése leginkább a „nõkkel kapcso-
latos specifikus problémaként” vetõdik föl (elsõsorban az anya-
sággal összefüggõ problémaként). Ez a kettõsség az egész kutatás
alapvetõ nehézségeként merült fel. A nemek kérdésének vizs-
gálata a foglalkozás-egészségügy területén nem egyszerûen egy-
egy specifikus terület kockázatelemzését és behatárolását kelle-
ne, hogy jelentse. A foglalkozás-egészségügyre szakosodott intéz-
mények nem elég felkészültek arra, hogy az egyszerû kockázat-

2. Táblázat: AA  TTUUTTBB--ffeellmméérrééssrree  vváállaasszzoollóó  sszzeerrvveezzeetteekk

A munkahelyi prevenciós politikák alkalmazását ösztönözni hivatott

szervezetek 
13%

Az egyenlõségpolitikával foglalkozó szervezetek 3%

Szakszervezeti szervezõdések 31%

Prevencióval foglalkozó szolgáltatások 9%

Kutatóintézetek 21%

Egyéb 23%

Összesen 100%
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elemzést olyan globális megközelítéssel váltsák fel, melyben a
nemek kérdését a munkahelyeket is érintõ társadalmi kapcsolat-
ként kezelik. 

A prevencióval foglalkozó szolgáltatások helyi szinten már bele-
foglalják tevékenyégi körükbe a nemek kérdését, de leginkább
csak az elnõiesedett területeken, olyan problémákkal kapcsolat-
ban, amelyek specifikusan nõknél jelentkeznek.3 A válaszok ala-
csony aránya (9%) nem teszi lehetõvé, hogy reprezentatív min-
tát állítsunk fel ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A gyen-
ge részvételi arány alapján felmerül a kérdés, hogy ezek a szolgál-
tatások valóban függetlenek-e a munkáltatói nyomástól? Francia-
ország az egyetlen pozitív kivétel: a válaszok 33 százaléka pre-
vencióval foglalkozó szolgáltatásoktól származott (üzemorvosi
ellátás) szemben a szakszervezetektõl érkezõ 7%-os válaszadási
aránnyal. Ez azt mutatja számunkra, hogy az üzemorvosok között
is sokan fontosnak tartják a nemek kérdésének vizsgálatát. Ennek
két oka lehetséges: a szakma elnõiesedése, valamint az, hogy
ezek az üzemorvosok olyan irányzat képviselõi, ami megkérdõ-
jelezi azt a hagyományos orvosi gyakorlatot, amely a dolgozót
csak mint egyént veszi figyelembe az egészségügyi problémák
vizsgálatakor. 

Az esélyegyenlõség-politikával foglalkozó szervezetek csak na-
gyon kis arányban válaszoltak a kérdésekre (3%). A szakiroda-
lom elemzése után megállapíthatjuk, hogy a fizetett munkában
tapasztalható egyenlõtlenségek a foglalkozás-egészségügy terüle-
tén csak igen kevéssé átláthatóak. Úgy véljük, hogy a foglalkozás-
egészségügy témájának ez a fajta mellõzése (a munkakörülmé-
nyek és az egészség szélesebb értelemben vett összefüggésében)
jelzi az olyan egyenlõségi politika gyengeségeit, mely elsõsorban
az esélyek egyenlõségére és nem a társadalmi értelemben vett
egyenlõségre alapul. 

Különösen szembeötlõ, milyen kevéssé érintik a nõk és férfiak
egyenlõ munkahelyi esélyeivel kapcsolatos viták a munkakö-
rülmények kérdéskörét. Az esetek többségében különös figyelmet
fordítanak a munka és a családi élet összeegyeztetésének kérdé-
sére, miközben a munkaidõ szélesebb értelemben vett átszerve-
zése mellett (részmunkaidõ, különleges szabadságok stb.), a
munkakörülmények nemeknek megfelelõ átalakításának kérdése
tabu marad. 

Nem kaptunk választ olyan nõi szervezetektõl, amelyek nem
specifikusan szakszervezeti szervezõdések.4 Ennek az oka rész-
ben az, hogy az egyenlõséggel foglalkozó intézmények nem áll-

3 A brit szakszervezetek
felmérése alapján (Kirby,

1998) még a fõleg nõk
által képviselt területeken

is komoly akadályok
mutatkoznak. A dolgozók

problémáinak
meghallgatása a

prevenciós politika
kialakításakor nem

jellemzõ a vállalatoknál
(20% pozitív válasz a

vállalati prevenciós
politikával és

kockázatfelméréssel
kapcsolatban). Pedig a

megkérdezettek
legnagyobb része az
erõsen elnõiesedett

területeken dolgozott (a
válaszadók 78 százaléka

dolgozott a közszférában,
ebbõl 42% az

egészségügyben, 16% az
oktatásban, 13% a helyi

közigazgatásban. 

4 A válaszok nagyrészt a
szakszervezeteken belül

létrehozott nõjogi
bizottságoktól érkeztek,

valamint a dán nõi
munkások szövetségétõl

(KAD).
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nak elég szoros kapcsolatban a feminista szervezetekkel, vala-
mint hogy azon szervezetek, melyekrõl azt gondoltuk, hogy részt
vesznek majd a felmérésben, egymástól elszórva találhatók. A
nõkutatással foglalkozó kiadványok átvizsgálása után elmondhat-
juk, hogy a foglalkozás-egészségügy témakörét a nõkutatással
foglalkozó kutatóknak csak igen kis hányada érinti Európában.5

Bár a munkával kapcsolatos irodalom bõséges, és az egészséggel
kapcsolatos feminista szempontú kutatás sem elhanyagolható, a
foglalkozás-egészségügy témája kevéssé érintett, kivéve, ha a tár-
sadalmi konfliktusok hatására szélesebb keretek közé illesztik
a kérdést (ápolónõk sztrájkja), vagy ha bizonyos speciális téma
keretein belül merül fel (a fizikai erõszak és pszichés nyomásgya-
korlás különbözõ formái a munkahelyen). 

Válaszadóinknak valamivel több mint kétharmada nõ volt.6 A
nemek kérdésének fontossága a nõk szemében sokkal nagyobb
volt, mint a férfiakéban bármilyen szervezetnél (szakszervezet,
megelõzés, kutatóintézet stb.). Ez nem elszigetelt jelenség: a fog-
lalkozás-egészségügy nemek szerinti vizsgálatával foglalkozó ta-
nulmányok és könyvek jelentõs részét nõk írták. Ez két általános
észrevételt erõsít meg: a férfiakat nem foglalkoztatja a nemek
közti különbség, hivatkozási alapjuk az emberi dimenzió; a
„nem” olyan udvariasan tudományos kifejezés, ami a nõkkel
kapcsolatos problémákra utal.

JJeelleennttõõss  áággaazzaattii  kküüllöönnbbssééggeekk

A következõ táblázat a beküldött tapasztalatok ágazati felosztását
mutatja.

3. Táblázat: AA  bbeekküüllddöötttt  ttaappaasszzttaallaattookk  áággaazzaattii  ffeelloosszzttáássaa

Közigazgatás 3%

Mezõgazdaság 0,5%

Bank/ Biztosítás 1%

Építõipar 1%

Kereskedelem 4%

Oktatás 2%

Vegyipar 0,5%

Ipar (általános) 3%

Takarítás 1%

Egészség / szociális szolgáltatások 11%

Textil /Cipõ / Ruha 4%

Háztartás / Háztartás és fizetett munka összeegyeztetése 3%

Közlekedés /Telekommunikáció és egyéb 3%

Különbözõ tevékenységi szektorok 57%

Egyéb 5%

Összesen 99%

5  A világ más részein
(Brazília, Québec) a
feminista irodalom sokkal
szisztematikusabban
foglalkozik a foglalkozás-
egészségügy témájával.
Ezt az észrevételt hamis
színben tüntetheti fel az a
tény, hogy kapcsolataink a
brazil és québeci
feministákkal pontosan a
foglalkozás-
egészségüggyel
kapcsolatos kutatások
alkalmával jött létre. 

6  95 nõt és 46 férfit
azonosítottunk a
válaszadók között.  Tízes
nagyságrendû esetben
nem tudtuk megállapítani
a válaszadó nemét, vagy
mert a neve alapján nem
lehetett eldönteni, vagy
mert nem írta ki a teljes
nevét. Az intézményektõl
érkezõ válaszok esetén a
választ beküldõ személyt
néztük, akkor is, ha a
válasz kollektív válasz volt.
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A beküldött tapasztalatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy je-
lentõs részüknél nem határozták meg, konkrétan melyik ágazat-
ra vagy foglalkozásra vonatkoznak. Ennek oka számos esetben a
kutatások egymást keresztezõ jellege (például a munka és az élet
egyéb aspektusainak összeegyeztetése). Ahol utalás történt az
ágazatra vagy a foglalkozásra, azt tapasztaltuk, hogy a válaszok
csupán néhány, kisszámú ágazatot vagy foglalkozást ölelnek fel.

A beküldött tapasztalatok 36 %-ánál jelezték az ágazatot. Négy-
bõl valamivel több mint egy esetben a válaszok az egészségügy
vagy a szociális szolgáltatások területérõl érkeztek (fõként a kór-
házi ápolónõket érintõen), tízbõl egy esetben a kereskedelem-
bõl (leginkább a nagy bevásárlóközpontokban dolgozó pénztáro-
sokat érintõen). Aránylag kevés tapasztalat érkezett az ipar terü-
letérõl (az ágazatot feltüntetõ esetek kevesebb, mint egynegyedé-
ben), itt a legtöbb adat a textilgyártás, cipõ- és ruhakészítés terü-
letérõl érkezett. 

Objektív szempontból ennek az lehet az oka, hogy a nemek kér-
dése leginkább a nõket tömegesen foglalkoztató ágazatokban me-
rül fel. Emellett azonban bizonyos ágazatok és foglalkozások
esetében a fenti jelenséget lelkiismereti szempontok is okozták,
ami világosan felismerhetõ volt az ápolónõk helyzetével kap-
csolatos társadalmi konfliktus kialakulásában (Kergoat, 1992).
Olyan foglalkozásról van szó, ahol az utóbbi tizenöt évben a szo-
ciális problémák kollektív öntudatra ébredést idéztek elõ, ezáltal
a munkafeltételek kritikus megközelítése elválaszthatatlan lett a
nemek kérdésétõl. Mindemellett úgy tûnik, hogy ez a fajta öntu-
datra ébredés nem történik automatikusan azokon a területeken,
ahol nõk tömeges foglalkoztatása jellemzõ. Meglepõ, hogy az
oktatásban, ahol az óvodai és általános iskolai szinten szinte ki-
zárólag nõk dolgoznak, nem történt meg ez a fajta kollektív öntu-
datra ébredés, és szinte soha nem lehetett tetten érni a beérkezõ
válaszokban.7 A fizetett háztartási munka extrém eset: annak el-
lenére, hogy az ilyen fajta munka nemi oldala kétségkívül meg-
határozó, a válaszadók közül senki nem számolt be ezzel kapcso-
latban semmiféle kezdeményezésrõl. A szakirodalom átvizsgálá-
sa után is elmondhatjuk, hogy a rossz munkakörülmények vizs-
gálata nem szerepel a prevenciós politikák napirendjén. Az ága-
zatban dolgozók elszigeteltsége, a szakszervezeti keretek és a
kollektív fellépés megszervezésének nehézségeihez hozzáadó-
dik az a téves kép, amely errõl a munkáról mint veszélytelen
munkáról kialakult. Ez azért adhat okot aggodalomra, mert egyes
országokban a kisgyermekek és idõs emberek gondozásával ös-
szefüggõ fizetett munka egyre inkább a háztartási munkaszerve-
zés irányába kezd eltolódni. 

7  Ismereteink az oktatás
és a nemek kérdésének

összefüggéseirõl nem
direkt módon a kérdésekre

kapott válaszokból
származik. A BTS

dokumentációs
gyûjteményének

köszönhetõ, hogy sikerült
hozzáférnünk ilyen

kutatási anyagokhoz
Brazíliából (lásd: Brito et
alii, 2001) és Québecbõl

(Messing at al, 1999). 
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Hangsúlyoznunk kell, hogy a férfiak munkakörülményeinek
vizsgálata szinte soha nem veszi figyelembe a nemek közti kü-
lönbségeket, kivéve, ha a férfiszakmák elnõiesedésével állunk
szemben. A szerepek átalakulása a dolgozók nemétõl függetlenül
is megtörténhet. Meggyõzõdésünk, hogy a férfiak helyzetének
elemzésekor nélkülözhetetlen a nemek dimenziójának figyelem-
bevétele. Egy ilyenfajta megközelítésnél azonban elengedhetet-
len, hogy ne a férfiak szintjén állapítsuk meg a normaküszöböt. 

A nemek kérdésének figyelembevétele széles körû összehasonlí-
tási alapot nyújt a meghatározott foglalkozások vizsgálatakor.
Egy spanyol szakszervezeti föderáció felmérése a kommunikáció
és a fuvarozás területén jól példázza, mennyi lehetõség rejlik
azon foglalkozások összehasonlításában, melyek erõsen elnõie-
sedtek és amelyek tipikusan férfi foglalkozások. A felmérés során
a nõk8 csoportját hétféle kategóriában vizsgálták (színész, szí-
nésznõ, táncosnõ, postai alkalmazott, adminisztratív dolgozó,
takarító, vasúti mûszerész és mozdonyvezetõ, telefontársaság
vagy egyéb kommunikációs társaság alkalmazottja, egy autóköl-
csönzõ társaság adminisztrációs alkalmazottai és a médiában
dolgozók). Ez a munkamódszer lehetõvé teszi a munkakörülmé-
nyekkel kapcsolatos nézetek ütköztetését az emblematikusan
nõiesnek tartott foglalkozások, valamint a férfiak és nõk által
egyaránt ûzött foglalkozások esetén. 

TTeemmaattiikkuuss  ssppeecciiaalliizzáácciióó

A válaszok tanúsága szerint a nemek kérdése inkább az újfajta
kockázati tényezõkkel kapcsolatban merül fel (a beküldött ta-
pasztalatok 56 százaléka), mintsem a tradicionális kockázati té-
nyezõkkel kapcsolatban.9 Mindazonáltal az adatokat óvatosan
kell kezelnünk. Bár a vegyi anyagokkal és fizikai tényezõkkel

4. Táblázat: AA  bbeekküüllddöötttt  ttaappaasszzttaallaattookk  ffeelloosszzttáássaa  kkoocckkáázzaattii  ttéénnyyeezzõõkk  aallaappjjáánn

A munkaszervezéssel és a munkaintenzitás 

növekedésével összefüggõ kockázat
14%

Ergonómiai eredetû kockázat 12%

Vázizomzati problémák kialakulásának veszélye 12%

Pszichoszociális veszélyek 18%

Vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyek 9%

Fizikai komponensekkel kapcsolatos veszélyek 8%

Nemzõszervi megbetegedések veszélye, várandós anyák egészsége 11%

Egyéb 15%

Összesen 99%

8  A hét kategória közül
egy volt vegyes, a
színészek kategóriája. 

9  Az újfajta kockázati
tényezõket a következõ
csoportokba oszthatjuk
be: a munkaszervezéssel
és a munkaintenzitás
fokozódásával kapcsolatos
tényezõk, ergonómiai
kockázati tényezõk,
vázizomzati problémák,
pszichoszociális tényezõk.
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kapcsolatos tapasztalatok csak 17 százalékban szerepeltek, nem
zárható ki, hogy a rendszeresebben felmerülõ egyéb kategóriák és
a tradicionális tényezõk között szoros kölcsönhatás van. A bekül-
dött tapasztalatok 11 százaléka függött össze reprodukciós jelle-
gû megbetegedéssel.

Az esetek 15 százalékában a kockázati tényezõt az „egyéb” kate-
góriába sorolták. Felmerül a kérdés, hogy az erõsen elnõiesedett
szakmákban nem becsülik-e alá a munkahelyi balesetek jelentõ-
ségét. A munkahelyi balesetek megelõzésével kapcsolatban csak
teljesen véletlenszerûen jutottunk információhoz. 

A fizetett és a nem fizetett munka közti összefüggéseket csak
ritkán érintették a válaszadók, kivéve az esetenként felvetõdõ
„összeegyeztethetõség” témájával kapcsolatban. A legrendsze-
rezettebb munkákat Spanyolországból kaptuk, gyakorlati és el-
méleti szempontból egyaránt. Csak innen kaptunk a reprodukci-
ós egészséggel kapcsolatos olyan megközelítést, amely túlmutat
a várandósság kérdésein.10 Csodálkozva tapasztaltuk, hogy a vá-
laszadók általában milyen kis jelentõséget tulajdonítanak a mun-
kaidõ kérdésének a munkahelyi egészség megõrzésében. A férfi-
ak és nõk munkaidejének különbségeivel számos kutatás foglal-
kozik. Ezzel szemben, amikor a foglalkozás-egészségüggyel kap-
csolatos gyakorlati kérdésekre kerül sor, a munkaidõ kérdése
csak egyéni szinten merül fel, a munka és a családi élet összee-
gyeztethetõsége szempontjából. Kivételt képeznek a spanyol
szakszervezetek, ahol a munkaidõvel foglalkozó tárgyalópartne-
rek gyakran ülnek egy asztalhoz az egyenlõséggel és a munkahe-
lyi egészségüggyel foglalkozó kollégáikkal. 

TTööbbbb  iissmmeerreettaannyyaagg,,  mmiinntt  ggyyaakkoorrllaattii  llééppééss

A hozzánk eljuttatott 227 tapasztalat 70 százaléka volt kutatási
anyag. Ez az adat jól tükrözi az általános helyzetet. Ma már min-
den szinten folynak kutatások, ám gyakorlati alkalmazásuk még
mindig akadályokba ütközik. A nõk elleni erõszak kérdéseivel
foglalkozó francia tanulmánykötet szerzõi (Semat, 2000) felteszik
a következõ kérdést: hogyan lépjünk túl az esetek egyszerû fel-
jegyzésén. Az üzemorvosok közremûködésével elkészült tanul-
mánykötet célja az volt, hogy bemutassa, milyen szakadék húzó-
dik az összegyûjtött esetek gazdagsága, a probléma sürgetõ volta,
valamint a hagyományos szakmai gyakorlatot nem megkérdõje-
lezõ prevenciós megoldások alkalmazása között.

A prevencióval kapcsolatban kétféle probléma merül fel. Egy-

10  Egyedül Toscanából
kaptunk olyan felmérési
eredményeket, amelyek

szélesebben érintik a
szexualitás területét. 
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részt, hogy bár történnek közös fellépések és megtörténik a köve-
telések megfogalmazása, ezek nem folyamatosak, és nem kap-
csolódnak semmiféle átfogó stratégiához. Másrészt probléma-
ként merül fel az esélyegyenlõség és a foglalkozás-egészségügy
kérdéseinek hagyományosan egymástól elkülönülõ kezelése. 

A társadalmi megmozdulásokkal kapcsolatban felmerülõ problé-
ma lényege, hogy a szakszervezetek nem rendelkeznek megfele-
lõ minõségû írásos dokumentummal a munkahelyi követeléseket
támogató konkrét megmozdulásokról. Elvétve találtunk ilyen
jellegû utalást a szakszervezeti újságokban, valamint olyan szo-
ciológiai tanulmányokban, melyek nagyobb mozgósításokkal fog-
lalkoznak, mint például a francia ápolónõk sztrájkja. Emellett
az egyenlõségi megmozdulások csak ritkán kapcsolódnak egyet-
len témához: a foglalkozás-egészségügy, munkakörülmények, bi-
zonyítványok elismerése, fizetések emelése stb. témakörök ál-
talában együttesen kerülnek napirendre. 
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A
különbözõ nemzeti intézményeknél rendelkezésre álló
adatok vizsgálatával kiegészített felmérés kimutatta a sta-
tisztikai adatok és a rendelkezésre álló indikátorok közti

jelentõs különbségeket. A legfontosabb adatok bemutatása elõtt
le kell szögeznünk, hogy a foglalkozás-egészségüggyel, a köz-
egészségüggyel és az egyenlõséggel kapcsolatos adatokat általá-
ban egymástól elszigetelten kezelik. A legtöbb információs rend-
szert más intézmény kezeli, és a rendszerek közti közvetlen kap-
csolat kialakítása csak ritkán történik meg. 

AA  nnõõii  mmuunnkkaa  aa  ffooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggggyyeell  kkaappccssoollaattooss  iinnddii--

kkááttoorrookk  ttüükkrréébbeenn

A foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos indikátorok az alábbi
tipizált adatok alapján határozhatók meg: 

• A munkakörülményekre szélesebb értelemben vonatkozó ada-
tok (szektor, foglalkozás, munkaidõ stb.), az elvégzett munka
jellege (emberekkel való kapcsolat, ismétlõdõ munka, önálló-
ság stb.), valamint a foglalkoztatási forma jellegzetességei (szer-
zõdés típusa stb.);

• A veszélyességi tényezõk mértékével kapcsolatos adatok;
• Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok (munkahelyi bale-

set, foglalkozással kapcsolatos megbetegedések, hiányzások
stb.), a szélesebb értelemben vett munkahelyi életminõség ada-
taival együtt;11

• A prevenció megszervezésével kapcsolatos adatok (egészség-
ügyi ellenõrzés, a prevencióval foglalkozó szolgáltatások, a
dolgozók képviselete az egészség és a biztonság területein stb.);

• Az érintett személyekkel kapcsolatos adatok (életkor, nem,
nemzetiség, legmagasabb iskolai végzettség, fizetési szint, csa-
ládi állapot stb.)

Ezek az adatok többféle forrásból származhatnak: dolgozók saját
értékelése, a munkáltató bevallása, a prevencióval foglalkozó
szolgáltatások, illetve a munkaügyi felügyeletek adatgyûjtése,
szakértõk felmérései, a felmért populáció egészét lefedõ statisz-
tikai adatok, reprezentatív minták vizsgálata stb.

A Dublini Alapítvány 1995-ös, 17 európai országban elvégzett
felmérése után 212, a munkahelyi környezettel kapcsolatos adat-
bázist különböztetett meg.12 A számos helyi és ágazati forrást is
beszámítva az EU-s országok adatforrási jelentõsen megnöve-
kednek. Jelen felmérés keretei között nem volt lehetõségünk az
összes rendelkezésre álló forrás vizsgálatára, olyan mintával dol-
goztunk, amely egy átfogó kép felvázolását teszi lehetõvé. Az

11  Itt idézhetjük azt a
francia tanulmányt, amely

a boldogság és munka
összefüggéseiével

foglalkozik (Baudelot és
Gollac, 2003), valamint az

Élet minõsége a
munkahelyen címû

felmérést, melyet a
spanyol Munkaügyi

Minisztérium 1999 óta
évente elvégez (Lásd:

http://www.mtas.es/esta
disticas/ECVT/Welcome.h

tm ).

12  EUROFOUND 1995. 
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adatok átfogó értékelése mellett kísérletet teszünk egy olyan
megelõzés-központú megközelítés felvázolására, melyben sze-
repet kap a nemek kérdése is. 

Az európai uniós országoknak körülbelül felében végeznek a
munkakörülményekkel kapcsolatos átfogó vizsgálatokat, melye-
ket bizonyos idõközönként megismételnek a változások felméré-
se céljából. A felmérések hiányossága, hogy csak a fizetett mun-
kaformákkal foglalkoznak. Hiányosak az adatok a munka és a
családi élet összeegyeztetésével, valamint a munkaidõ-felhaszná-
lás globális megközelítésével kapcsolatban. Szinte alig található
olyan adat, ami a nem fizetett munkaórák felhalmozódásával,
valamint a munkán kívüli tevékenységek idõbeli vonatkozásaival
hozható kapcsolatba (utazás, szünetek, társadalmi és politika
aktivitás, képzés stb.).

Az egészségkárosodással kapcsolatos adatok részben a hagyo-
mányos indikátorokhoz kapcsolódnak, mint a munkahelyi bale-
setek és a foglalkozással összefüggõ megbetegedések. Ezek min-
den EU-s országban megtalálhatók, ám felhasználásuk a meg-
elõzésben csak ritkán fordul elõ. Ezek az indikátorok gyakran
vihetnek tévútra, ami a nõi munkával kapcsolatos kockázatok
szisztematikus alulértékeléséhez vezet, illetve kétértelmûek le-
hetnek a megelõzés szempontjából (lásd: hiányzások). A munka-
körülményekkel összefüggésbe hozott megbetegedésekkel kap-
csolatos adatok nem egyenlõ mértékben oszlanak el, bármilyen
módon gyûjtötték is össze õket (a dolgozók észlelései, az orvos,
illetve a közegészségügy által végzett felmérés, járványügyi vizs-
gálatok, betegségekrõl, elhalálozásról, illetve kórházi ellátás szük-
ségességérõl vezetett naplók stb.). Ezek az adatok, ha egyáltalán
rendelkezésre állnak, sokkal megbízhatóbbak, mint azok, amelye-
ket a foglalkozási megbetegedéseket számon tartó rendszerek
biztosítanak (HSE 2001 Nagy-Britanniával kapcsolatban, Duprée
2001 az Európai Unióval kapcsolatban). Minden adat ugyanarra
enged következtetni: a munkahelyi jellegû megbetegedések ala-
csony szintû elismerése a nõi foglalkoztatásában nem tükrözi a
munkahelyi betegségekkel kapcsolatos valós helyzetet. 

A veszélyforrásoknak való kitettség adatai egyes esetekben a
munkakörülményekkel kapcsolatos információhoz kapcsolód-
nak (Dublini Alapítvány felmérése), vagy önállóan szerepelnek
(Németország, Finnország). Az általános gyakorlat az, hogy ami-
kor a veszélyforrásokkal kapcsolatos adatokat a dolgozók megfi-
gyelései alapján gyûjtik össze, az eredményt a munkafeltételek
szélesebb kontextusába ágyazva bocsátják rendelkezésre. Amikor
az adatokat szakemberek gyûjtik össze, jegyzéket készítenek be-
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lõlük. Csak kevés ország teremti meg a lehetõséget a vállalati
prevenciós szolgáltatások rendszeres munkáján alapuló adatok
szisztematikus gyûjtésére és kezelésére. Az összegyûjtött infor-
máció alacsony mértékû felhasználtsága leginkább ahhoz kap-
csolható, hogy a megelõzés privát finanszírozásban történik, és
hatékony szocializációjához nem állnak rendelkezésre megfele-
lõ eszközök. Jól példázza ezt néhány átfogó felmérés (lásd:
ESTEV és SUMER Franciaországban), melyek megmutatják, mi-
lyen potenciális erõt képviselhetnek a prevencióval foglalkozó
szolgáltatások (Vogel, 2003).

Miközben a veszélyforrásoknak való kitettség adatai nemzeti
szinten hiányosak, helyi és ágazati szinten számos ilyen adatot
találunk. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a vállalati kocká-
zatfelmérések eredményeit milyen kevéssé veszik figyelembe
helyi, illetve ágazati szinten. Egy német kutatást leszámítva saj-
nos nagyon kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy a vegyi anya-
gok miatt a nõk milyen vegyi veszélyeknek vannak kitéve. A
helyzetet súlyosbítja a vegyipar felõl érkezõ nyomás, valamint,
hogy számos vegyi anyagokkal foglalkozó munkahelyen nincs a
nõk rendelkezésére álló prevenciós szolgáltatás.  A vegyipar tö-
rekvése, hogy a kockázatfelmérést a piacon kapható, látványosan
ható anyagokra kívánja redukálni (gyúlékony anyagok, mérgezõ
anyagok, illetve egyes karcinogének), miközben a kevésbé látvá-
nyosan ható veszélyes anyagokat figyelmen kívül hagyják. Több-
ségében nõk végeznek olyan foglalkozásokat, ahol nem törõd-
nek a veszélyek jelenlétével (takarítás, textilipar, házimunka
stb.) Tanulmányok bizonyítják, hogy a nõk száma nagyobb olyan
foglalkozásokban, ahol kisebb mértékben, de többször merül fel
a vegyi anyagok veszélye. Mivel a nõk száma kisebb a szoros
értelemben vett vegyiparban, helyzetükkel a veszélyek szem-
pontjából nem nagyon foglalkoznak. Mindazonáltal megfelelõ
mennyiségû adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy elmondhassuk,
a vegyi anyagok hatása esetükben is érvényesül, csak másként,
mint a férfiaknál.13

A megelõzés eszközeihez való hozzáféréssel és ezen eszközök
mûködésével kapcsolatos adatok csak szórványosan találhatók.
Mindezidáig nem találkoztunk olyan kutatással, ami ezen adato-
kat nemek szempontjából dolgozta volna fel. Tudjuk, hogy az
Európai Unióban a prevenciós szolgáltatások a vállalatokon be-
lül, rendkívül egyenlõtlenül vannak jelen (Vogel, 2003).
Hamalainen (2001) felbecsülése alapján, általában a dolgozók
mintegy 50 százalékának nem áll rendelkezésére ilyen szolgálta-
tás. Drámai visszaesés tapasztalható ezen a téren az Egyesült Ki-
rályságban is (Ponting, 2002). Érdekes lenne a kérdést nemek

13  Elsõsorban Messing és
Kilborn kutatásaira

utalunk (Kilborn et al
1998, 109-111. oldal).

Blair a rákos
megbetegedéseket

vizsgálja, és megállapítja,
hogy egyes karcinogén

anyagok potenciális
hatása különbözõ lehet a

két nemnél, és nem
zárható ki, hogy férfiaknál

és nõknél egyes rákos
megbetegedések
specifikus módon

alakulnak ki.
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szempontjából is megvizsgálni. A foglalkozás-egészségügy kérdé-
sét felölelõ kollektív képviselet lehetõsége számos tényezõtõl
függ: a vállalat nagysága, a szakszervezet jelenléte, az ágazat stb.
Az Európai Unió országaiban a munkáltatónak jogszabályban
elõírt kötelessége a kockázatfelmérés és a prevenciós terv elkészí-
tése. A gyakorlat azonban vállalatonként, ágazatonként és orszá-
gonként változó (Karagiorgeou et al., 2000). Gyakran nehézségbe
ütközik a nõk által felvetett kockázati tényezõk napirendre véte-
le (lásd: Kirby, 1998, az Egyesült Királysággal kapcsolatban). A
nemzeti prevenciós politikák valamint a munkaügyi felügyeletek
prioritásai is hozzájárulnak a prevenciós lehetõségek egyenlõtlen
hozzáféréséhez.14 Bár a különbözõ országokban számos adat áll
rendelkezésre a prevenciós intézkedésekkel kapcsolatban, még-
sem találunk rendszerezett adatokat a nemek közti megkülönböz-
tetésrõl. Ezért a fellelt adatok alapján is csak feltételezhetjük,
hogy általában a nõk kevésbé férnek hozzá a megelõzés eszköze-
ihez. 

Spanyolország esetében a fenti feltevés adatokkal is bizonyítha-
tó. A nõk munkakörülményeivel foglalkozó 1997-ben elvégzett
navarrai felmérés (IMN-INSL, 1999) tanúsága alapján a megkér-
dezett nõk 6,9 százaléka tudott róla, hogy vállalatánál végeztek
kockázatfelmérés, miközben ez az arány a férfiaknál 12% volt. A
nõi dolgozók 8,6 százaléka, míg a férfiak 28% vett részt kockázat-
megelõzéssel kapcsolatos továbbképzésben. Ez éles ellentétet
mutat az általános továbbképzési arányokkal, ahol a nõk száma
magasabb, mint a férfiaké (a nõk 34,4 százaléka, szemben a férfi-
ak 24,5%-ával). Az 1999-es nemzeti felmérés alapján a nõk 48,1
százaléka, a férfiak 57,1 százaléka dolgozik olyan cégnél, ahol
foglalkoznak megelõzéssel. A helyzet még kiélezettebb olyan
munkahelyeken, ahol találhatunk egészség- és biztonságügyi ta-
nácsot: itt a férfiak 73,5 százaléka, a nõk 69,5 százaléka esik az
ilyen tanácsok hatásköre alá. Az alábbi táblázat összefoglalja a
nemek közti különbségeket. A nõk gyakrabban válaszoltak ta-
gadólag, illetve nem ismerték a helyzetet a munkahelyen belül.  

5. Táblázat: AA  mmuunnkkaahheellyyii  pprreevveenncciióóss  eesszzkköözzöökkhhöözz  vvaallóó  hhoozzzzááfféérrééss  SSppaannyyoolloorrsszzáággbbaann  nneemmeekk  sszzeerriinnttii

mmeeggoosszzttáássbbaann  ((11999999))

Összes dolgozó Férfiak Nõk

A munkáltató maga látja el a prevenciós képviselõi funkciót 18,4 19,8 15,9

A munkáltató kijelöl bizonyos számú dolgozót 17,9 21,2 12,0

Belsõ prevenciós szolgáltatás 17,1 17,2 17,0

Több céget ellátó prevenciós szolgáltatás 4,0 4,1 3,9

Külsõ prevenciós szolgáltatás 26,4 28,5 22,2

Egyéb eszközök 1,6 1,6 1,7

Nincs 12,9 10,7 16,7

Nem tudja 18,9 17,4 21,5

Nem válaszolt 0,7 0,7 0,6

14  A nemek közti
egyenlõtlenségek
fokozottan
érvényesülhetnek olyan
országokban, ahol a
munkahelyi balesetekkel
foglalkozó
biztosítótársaságoknak
nagy beleszólásuk van a
prevenciós célkitûzések
kialakításába, mint
Németországban,
Spanyolországban,
Ausztriában és
kismértékben
Franciaországban. 
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Hasonló különbségek találhatók a betegség-megelõzési eszközök
tekintetében is. A nõk 49, a férfiak 61,1 százaléka számolt be
arról, hogy a felmérést megelõzõ 12 hónapban részt vett orvosi
vizsgálaton. Az orvosi vizsgálaton részt vevõ nõk 42,4 százaléka
– szemben a férfiak 33,3 százalékával – általános, nem a munka-
helyi kockázatokkal kapcsolatos kivizsgáláson vett részt. A fel-
mérést megelõzõ 12 hónapban a nõk 15,3, a férfiak 21,4 százalé-
kát vonták be a munkahely által elvégzett kockázatfelmérésbe. A
helyi felmérés eredményérõl a nõk 42,6, a férfiak 32,2 százaléká-
nak nem volt tudomása. A megelõzés gyakorlati lépéseiben is je-
lentõs különbségek tapasztalhatók. A gyakorlati intézkedések-
be a férfiak 65,3 a nõk 49,3 százaléka esett bele. A nõk gyakrab-
ban vesznek részt képzésben, mint a férfiak (a nõk 43,4 százalé-
ka szemben a férfiak 41 százalékos arányával). Ugyanakkor a
képzésben részt vevõ férfiak 45,1 százaléka vett részt a prevenci-
óval kapcsolatos képzésben, míg a nõknél ez az arány mindössze
26,5 százalék.

MMii  aa  hheellyyzzeett  aa  nneemm  ffiizzeetteetttt  mmuunnkkáávvaall??

Ahogy korábban már említettük, a nem fizetett munkával kap-
csolatban csak nagyon ritkán találunk feldolgozott adatokat. A
munkahelyi egészséggel kapcsolatos, az életkort, a családi állapo-
tot és a nemet is feltüntetõ adatok gyakrabban vonatkoznak há-
zasságban élõ férfiakra, mint nõkre. Az adatok tanúsága szerint a
két gyereknél többet nevelõ anyák nehezen tudják összeegyeztet-
ni a fizetett és a nem fizetett munkát. Általában azonban az ada-
tok igen hiányosak. 

Egy dolgot megállapíthatunk. Azok a nõk, akik csak házimunká-
val foglalkoznak, sokkal komolyabb egészségügyi problémákkal
küzdenek, mint azok, akik részt vesznek a fizetett foglalkoztatás-
ban is. Ezt a jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a fizetett
munka pozitívan hathat az egészségre. A leggyakoribb tényezõk
a következõk:
• szocializáció,
• anyagi függetlenség, ami lehetõvé teszi élettárs (férj, szülõ stb.)

nélkül is a létfenntartást,
• az önértékelés megnövekedése,
• olyan tevékenységi kör, amelyben a dolgozó nõ saját felelõsség-
gel rendelkezik, s amely lehetõvé teszi, hogy a megtanult felelõs-
séget élete más területein is alkalmazza.

Láthatjuk azonban a fenti, az egészségre pozitívan is hatni tudó
tényezõk mindegyikével kapcsolatban, hogy a fizetett és nem fi-
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zetett munka konkrét körülményei döntõ hatással lehetnek az
eredményt illetõen:
• a házimunkában és a fizetett háztartási munkában egyaránt a

szocializáció jóval kisebb mértékben lehetséges, mint más
munkafajták esetében,

• beszûkült tevékenységi kör, fõleg olyan foglalkozások eseté-
ben, ahol a tevékenység a nem fizetett házimunka folytatása-
ként állapítható meg,

• a nem fizetett házimunka eltérõ feltételek közt valósulhat meg,
attól függõen, hogy a család más tagjai milyen módon kapcso-
lódnak bele, követve a dolgozó nõ anyagi és lelki szükséglete-
it, megadva neki a társadalmi elismerést stb.

Svéd kutatók elkészítettek egy összeállítást, amely a fizetett mun-
ka és a nem fizetett munka ötvözésének egészségre gyakorolt le-
hetséges hatásait mutatja be. A 6. számú táblázatban láthatjuk a
„kétféle munkanap” szélesebb értelemben vett kombinációit és
ezeknek az egészségre gyakorolt hatását. A kutatás nem tesz kü-
lönbséget az egészségre gyakorolt hatás tekintetében férfiak és
nõk között. Bizonyos szituációk sokkal tipikusabbak nõknél
(úgymint az 1. pont, nagyfokú egészségkárosodás veszélye és a 4.
pont), mások inkább férfiak esetében figyelhetõk meg (3. és 6.
pont). 

Egy katalán felmérésben (Artazcoz et al., 2001) a házimunka ha-
tásait a következõ indikátorok alapján mérték fel: a háztartás-
ban élõk száma (két csoportra osztva: a négynél több fõt számlá-
ló háztartások és a 2-4 fõt számláló háztartások), olyan háztartá-
sok, ahol 12 évesnél fiatalabb gyermek(ek) van(nak), 65 évesnél
idõsebb személy a családban és egy külsõ fizetett háztartási alkal-
mazott jelenléte. A férfiak egészségi állapotát a fenti tényezõk
semmilyen kombinációban nem befolyásolják szignifikánsan (az
egyetlen – kedvezõ – eltérést a 65 évesnél idõsebb személy jelen-
léte okozhatja). Ezzel szemben a nõk egészsége és családi helyze-
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te között jelentõs összefüggéséket tapasztalhatunk. Azok a nõk,
akiknek a családja négynél több fõt tartalmaz 3,65-ször több eset-
ben kerülnek rossz általános egészségi állapotba, mint azok, akik
négynél kevesebb fõt számláló családban élnek. 4,43-szor több nõ
kerül rossz egészségi állapotba azokban a családokban, ahol
nincs lehetõség fizetett háztartási alkalmazott segítségét igénybe
venni a házimunkában, mint ott, ahol ez lehetséges. 12 évesnél
fiatalabb gyermek jelenléte kedvezõ hatású lehet, míg 65 évesnél
idõsebb családtag jelenléte nagyon kedvezõ hatású. A tanulmány
készítõi megjegyzik, hogy a 65 évesnél idõsebb családtag jelenlét-
ének kedvezõ hatását a különbözõ kutatások különbözõképpen
értékelik. Az idõsebb családtag jelenlétének egészségre kedvezõ
hatása a gyakorlati segítségben és az emocionális kötõdésben
kereshetõ. 

AA  nneemmeekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  aaddaattookkttóóll  aa  nneemmeekkkkeell  kkaappccssoollaattooss

eelleemmzzéésseekkiigg::  rriittkkáánn  ttaappaasszzttaallhhaattóó  ffeejjllõõddééssii  vvoonnaall

Az adatok feldolgozása igen egyenlõtlen, és leginkább a foglalko-
zás-egészségügy témájának elsõdlegességét tükrözi. A skandi-
náv országokban széles körû információs rendszert hoztak létre
ebben a témában. Más országokban törekszenek arra, hogy a fog-
lalkozás-egészségüggyel kapcsolatos általános nézõpontot rend-
szeresen ismertessék.15 Milyen mértékben veszik figyelembe
ezeknél a törekvéseknél a nemek kérését?

A meglévõ információs rendszerek legtöbbjében találhatunk ne-
mekre lebontott adatokat, bár ezek gyakran hiányosak, nem elég-
ségesek a helyzet elemzésére. Ezek az adatok gyakran csak a de-
mográfiai felmérések változó adataiként szerepelnek (az életkor,
nem, néha a nemzetiség megjelölésének vonatkozásában), ami
nem elég ahhoz, hogy megfelelõ kapcsolódási pontokat talál-
junk a munkahelyi szegregációhoz és a munkakörülmények ne-
mek szerinti megközelítéséhez. Problémát okoz a nemek szerin-
ti adatok mellõzése az összehasonlító elemzéseknél. Nagyjából
ismerjük, hogy hány nõ dolgozik részmunkaidõben, hányan dol-
goznak 50 és 55 éves koruk közt, ismerjük a munkahelyi balese-
tekkel és megbetegedésekkel, munkahelyi távolmaradással vagy
a leszázalékolással kapcsolatos adatokat nemek szerinti megosz-
tásban. De ritkán találunk olyan elemzést, amely feltárni igyekez-
ne az ezen adatok közötti összefüggést. Ennek oka, hogy nincse-
nek megfelelõ elemzési modellek. A nemi hovatartozás önálló
változóként soványka  magyarázat a foglalkozás-egészségügy kér-
déseiben. Szükséges a nemi hovatartozást globálisabb összefüg-
gésrendszerbe helyezni, melyben helyet kapnak a foglalkozta-
tási formák, a munkaidõ kérdései, a tevékenységi szektor stb. 

15  Lásd például a
munkakörülményekrõl

szóló éves francia
jelentéseket, vagy

Hollandiában a Munkaügyi
Minisztérium éves

kiadványát.
Olaszországban,
Luxemburgban,

Belgiumban,
Portugáliában vagy

Írországban nem találtunk
összefoglaló

kimutatásokat, csak a
munka közben szerzett

betegségekkel,
munkahelyi balesetekkel
kapcsolatos szórványos
adatokat, valamint egy-
egy témával foglalkozó

felméréseket.
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A források egy részében találhatunk a családi állapottal, vala-
mint a család összetételével kapcsolatos információt. Ritka azon-
ban, hogy ezt az információt a munkakörülmények vonatkozásá-
ban használnák, kivéve például olyan esetekben, amikor a nõk
részmunkaidõs foglalkozatásának gyakorisága a téma. A nõket
érintõ erõszak különbözõ formáival foglalkozó francia felmérés
(Brown et al., 2002) bemutatja az összefüggést a munkahelyi erõ-
szak formái és a nõk családi állapota között. 

Felmértek köre: a felmérésben szereplõ valamennyi nõ dolgozott a felmérést megelõzõ 12 hó-
napban. Forrás: Brown, Fougeyrollas-Schwebel, Jaspard (2002), p. 158.

HHeellyyii  ééss  rreeggiioonnáálliiss  ffeellmméérréésseekk,,  mmeellyyeekkbbeenn  nneemmii  

sszzeemmppoonnttookk  iiss  sszzeerreeppeellnneekk

Bár találtunk néhány olyan nemzeti és regionális szintû felmé-
rést, melyben a foglalkozás-egészségügy tematikája a nemek kér-
dését is felöleli, ezek a felmérések kisebbséget élveznek a mun-
kafeltételek és azok egészségre gyakorolt hatását vizsgáló elemzé-
sek körében. A navarrai munkaegészségügyi intézet és a navarrai
nõtanulmányokkal foglalkozó kutatóintézet16 összefogásában el-
készült a nõk munkakörülményeinek és egészségi állapotának ös-
szefüggéseit vizsgáló kutatás (IMN-INSL, 1999). Az 1997-es fel-
mérés alapját a munkakörülményekkel foglalkozó kérdõív ké-
pezte. A munkaegészségi felmérésekben nem szokványos új vál-
tozók bevezetése (a nem fizetett munka körülményeinek fontos-
ságával kapcsolatban) lehetõvé tették a hatékonyabb különbség-
tételt a nõk s a férfiak vonatkozásában. A navarrai példa mutat-
ja, hogy a politikai szándék és a dolgozók közvetlen tapasztala-
tainak meghallgatása a legfontosabb két elem a foglalkozás-egés-
zségügy és a nemi dimenzió kapcsolatának pontos felvázolásá-
ban. 

7. Táblázat: NNõõkk  eelllleenn  eellkköövveetteetttt  aaggrreesssszziióó  ééss  ccssaallááddii  áállllaappoottuukk  kköözzttii  öösssszzeeffüüggggéésseekk  ((%%))

Házas vagy

özvegy, de

kapcsolatban

Nem házas

kapcsolatban

Elvált

kapcsolatban

Elvált

egyedül élõ

Nem házas

egyedül élõ

Esetszám (N) 2,883 768 66 335 471

EErrõõsszzaakk  mmóóddjjaa

Szóbeli fenyegetés 6,7 7,9 14,7 10,1 12,5

Pszichés

nyomásgyakorlás - 

pszichés zaklatás

13,6

2,6

19,9

4,3

26,2

9,5

22,9

6,7

18,9

5,5

Munka tönkretétele 1,5 2,4 5,6 3,5 3,8

Fizikai erõszak 0,6 1,2 0,0 1,1 0,4

Szexuális zaklatás 0,9 3,3 2,9 4,0 3,6

16 A navarrai nõkutatással
foglalkozó intézet
(Instituto de la Mujer)
internetes oldalán
megtalálható a "nõk
számokban"címû adatbázis
(www.mtas.es/mujer/mcif
ras).
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A nõk egészségi állapotával foglalkozó német jelentés komoly fe-
jezetet szentel a nõk munkahelyi egészségének (Ducki, 2001). A
fizetett munka és a házimunka közti kapcsolat figyelembevételén
kívül a jelentés a következõ témákat érinti:
• az aktívan dolgozó nõk egészségi állapotával kapcsolatos indi-

kátorok, különös tekintettel a munkaképtelenné válásra, a
munkahelyi balesetekre, a munkahelyi megbetegedésekre, va-
lamint a korai nyugdíjazásra megbetegedés miatt;

• a nõi dolgozókat érintõ kényszerítõ elemek és források, fõként
az erõsen elnõiesedett pályákon (irodai munka, takarítás, ke-
reskedelmi alkalmazottak, szociális munka, egészségügy: ápo-
lónõk);

• a házimunkával, családtagok ellátásával, munkanélküliséggel
kapcsolatos adatok és ezek egészségügyi vonzatai.

Finnországban a munkahelyi életminõséggel kapcsolatos felmé-
rés elemzi a munkahelyi körülményeket mind fizikai, mind
pszichés, mind szociális szempontból. Az adatokat interjúk útján
gyûjtötték össze egy 7500 fõ (elsõ felmérés 1977) és 3500 fõ (ne-
gyedik felmérés 1997) között mozgó minta alapján. Az 1997-es
felmérés az európai munkaerõ-felmérés keretein belül történt.
A kérdõív vizsgálja a nem fizetett munkát, annak a családon be-
lül való megosztását, valamint a fizetett munkához való viszo-
nyát.

A felmérés adataira épülõ elemzésekben felmerül a nemi dimen-
zió kérdése is (Letho, Sutela, 1999, a és b). Azt itt felvetett kérdé-
sek közül a következõket érdemes kiemelni:
• Az utóbbi években az idõszakos stresszhelyzetek növekvõ szá-

ma figyelhetõ meg. Miközben ez a múltban fõleg a férfiakat
érintette, ma már egyre nagyobb mértékben érinti a nõket. 

• A munkahelyi befolyásgyakorlás és kontroll lehetõségével kap-
csolatban szisztematikus különbségeket tapasztalhatunk fér-
fiak és nõk között a feladatok jellege, a munkaritmus és mun-
kamódszer, a munkamegosztás és a munkafelszerelés tekinte-
tében. 

• Általában elmondható, hogy a nõk gyakrabban esnek áldozatul
diszkriminációnak, mint a férfiak. A legérintettebb területek a
képzéshez való hozzáférés a vállalaton belül, a munkával kap-
csolatos információhoz való hozzáférés, valamint a kollégák és
felettesek hozzáállása. 

Svédországban a munka világával foglalkozó intézet valamint a
munkakörülményekkel foglalkozó hatóságok (ahova a munka-
ügyi felügyelet is tartozik), kimerítõ elemzést adott ki a munka-
helyi élettel és egészséggel kapcsolatban (Marklund, 2001). A
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nemek kérdése a felvetett témák legtöbbjében elõkerül, találhatók
külön a férfiakra és a nõkre vonatkozó adatok, ezekre épülõ ma-
gyarázatokkal és hipotézisekkel. Külön fejezet foglalkozik a nõk
és férfiak egészségével. A más országokból származó tapasztala-
tokkal ellentétben a svéd jelentésszintetizáló elemzés, amely
sokféle forrásból származó adatokat összegez. Bemutatja, hogy az
adatok többoldalú összekapcsolásának technikai problémája nem
feltétlenül akadálya egy olyan szintézis létrehozásának, amely a
közös kérdések alapján kidolgozott minõségi értékelések összes-
ségére épül. Hiányossága, hogy a fizetett és nem fizetett munka
összefüggéseit csak másodlagosan, hagyományos nézõpontok
alapján tárgyalja. Ez azért meglepõ, mert más kérdésekben újító
nézõpontokat vezet be (az egészség, a munkanélküliség, és a bi-
zonytalanság összefüggéseinek feltárása). 

Franciaországban a foglalkozás-egészségüggyel és a munkakö-
rülményekkel foglalkozó statisztikai eszközök széles skálája léte-
zik. A veszélyességi juttatások rendszerén belül összegyûjtött, a
munkahelyi balesetekkel és megbetegedésekkel összefüggõ ha-
gyományos indikátorokon kívül megtalálhatók az orvosi felügye-
lettel kapcsolatos adatok (a 48 ezer dolgozót érintõ SUMER-
felmérés), valamint számos adat a munkakörülményekkel kap-
csolatban, melyeket a DARES gyûjtött össze és dolgozott fel. El-
sõsorban az 1984-es, 1987-es, 1991-es és 1998-as munkakörülmé-
nyekkel kapcsolatos felmérések teszik lehetõvé a helyzet változá-
sának vizsgálatát. Mostanáig nem volt jellemzõ az adatok elem-
zése nemi hovatartozás szempontjából, bár a foglalkozás-egés-
zségügy témájában rendelkezésre állnak számszerû adatok táblá-
zatos formában férfiak és nõk lebontásában is. Egyik partnerünk
tanúsága szerint a Tudományos Kutatások Minisztériuma 2002-
ben kutatási program bevezetését kezdeményezte a célból, hogy
jobban beillessze a nemek kérdését a munka világát érintõ elem-
zésekbe. 

Gollac és Volkoff (2002) elkészítette a munkavállaló férfiak és
nõk munkakörülményeit érintõ adatok specifikus elemzését. Ez
az 1998-as felmérésben a munkahellyel rendelkezõ lakosság 30
százalékát érintette. A munkakörülményekkel kapcsolatos adatok
elemzését egyéb felmérések adataival egészítették ki (életmód
és munka összefüggései, munkaszervezési módok). A nõk és fér-
fiak helyzete közti különbség ritkán határolható pontosan kö-
rül, mivel a statisztikákban az adatok halmozottan állnak rendel-
kezésre, egymástól lényegesen eltérõ munkahelyi kollektívák
csoportosításában. A szerzõk bemutatják a nemek szerinti kü-
lönbségek fontosságát a munkaszervezésben. Bemutatják, hogy a
hagyományos sztereotípiák milyen módon kelnek életre a mun-
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kaszervezés átalakításában, mely ötvözi a munkaintenzitás növe-
kedését a kontrollált önállóság formáival. A következõket emelik
ki: „A kétkezi munka (…) a nemek közti megkülönböztetés kari-
katúrájaként jelenik meg egyes esetekben. A dolgozó nõk (szak-
mai) feladata az alárendeltség, a rutinszerû feladatok kemény
munkával történõ ellátása, az elszigetelt munkavégzés (ami gyak-
ran a házimunka velejárójaként jelentkezik). Emellett relatíve
védve vannak, nem a kényszerhelyzetek, hanem a fizikai épséget
veszélyeztetõ szituációktól: kevésbé kényszerülnek közvetlen
veszélyek vállalására munkájuk biztosítása érdekében, valamint,
a munka keretein kívül, a nõk kevésbé vesznek részt fizikai meg-
terheléssel járó veszélyes tevékenységekben.”

Gollac és Volkoff megjegyzi, hogy növekszik a képesítés nélkül
dolgozó nõk aránya az alkalmazotti foglalkozásokban. 1984 és
1998 között a képesítés nélkül dolgozó kétkezi munkát végzõ
nõk száma 850 ezerrõl 650 ezerre csökkent, miközben az alkal-
mazotti körben a képesítés nélkül dolgozó nõk száma 1.800.000
fõrõl 2.400.000 fõre növekedett. Megfigyelhetõ továbbá, hogy a
képesítés nélkül dolgozó alkalmazottak munkakörülményei gyor-
sabban romlanak, mint a kétkezi dolgozóké. Tizenhárom vizsgált
tényezõ közül csak a zajártalom területén találtak a szerzõk javu-
lást. A fizikai kényszerítõ körülmények (mint a fárasztó test-
helyzet és a terhek cipelése), valamint a munkaritmusban ta-
pasztalt kényszeresség megnövekedett 1984 és 1998 között. 

A munkakörülményekkel kapcsolatban, nemek szerint megálla-
pított adataik miatt, hasznos információforrásnak bizonyultak
az öregedés és a foglalkozás-egészségügy összefüggéseit vizsgáló
felmérések. A nemi dimenziót is figyelembe vevõ, egészséggel
kapcsolatos elemzés készült az ESTEV felmérés adatai alapján,
21 ezres mintán.17 Érdemes megjegyeznünk, hogy bár a nõk kevé-
sébe vannak kitéve fizikailag fárasztó helyzeteknek, gyakrabban

8. Táblázat: AA  mmuunnkkaasszzeerrvveezzééss  jjeelllleeggzzeetteessssééggeeii  nnõõkk  ééss  fféérrffiiaakk  bboonnttáássáábbaann,,  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann  ((11999988))

AAzzoonn  sszzeemmééllyyeekk  %%--ooss  aarráánnyyaa,,  aakkiikk:: NNõõkk FFéérrffiiaakk

Futószalag mellett dolgoznak 24 7

Egy percnél kisebb idõközönként ismétlõdõ munkát végeznek 27 10

Felettesük állapítja meg a munkavégzés módját 29 21

A munkavégzés ütemét naponta legalább egyszer ellenõrzi egy felettes 43 37

A munkavégzés ütemét befolyásolja az egy órán belül elvégzésre felállított norma 41 34

A napi munkavégzés menetét a vezetõség állítja össze úgy, hogy az nem módosítható 84 87

Nem választhatják meg a szünetek idejét 22 13

Nem beszélhetnek munka közben 10 2

Nem kapnak lehetõséget a szervezeti és mûködési problémák közös megtárgyalására 54 38

Feletteseikkel feszült viszonyban vannak 25 31

Forrás: DARES felmérés 1998. In: Gollac és Volkoff, 2000., p. 65.

17  Lásd: Bardot et alii
(1996), valamint Bertin,

Dubré és Meritet (1997).
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végeznek ismétlõdõ munkafázisokat idõkényszer alatt, életkortól
függetlenül. A felmérés bemutatja, hogy a helyhez kötöttséggel és
a válogatással kapcsolatos kényszerítõ helyzetek azonos szinten
vannak jelen a munka világában, de nem ugyanazokat a szemé-
lyeket érintik állandó módon. Itt a fárasztó testhelyzeten a dolgo-
zó elõbb-utóbb próbál változtatni. A nõknél ez az ismétlõdõ, il-
letve az állómunkában jelentkezik. 

A nemi dimenzió az Európai Unió 

intézményeiben összegyûjtött 

adatok alapján

A következõkben a munkakörülmények egészségre gyakorolt ha-
tását tárgyaló kutatásokkal foglalkozunk. Egyéb, az egészséget
és az egyenlõséget nem érintõ kutatási programok feldolgozása
kimerítené a jelen felmérés kereteit. 

A foglalkozás-egészségügy területén három közösségi intézmény
játszik fontos szerepet. 

AA  DDuubblliinnii  AAllaappííttvváánnyy

Az élet és munkakörülmények javítását célzó alapítvány, általá-
nos nevén a Dublini Alapítvány témakörébe tartozik többek kö-
zött a munkakörülmények vizsgálata is. Ez az a közösségi intéz-
mény, amely a legszisztematikusabb módon foglalkozik ezzel a
kérdéssel. Munkakörülményekkel kapcsolatos felmérés három
alkalommal készült (1990, 1995 és 2000) a közösség minden or-
szágába eljuttatott kérdõív segítségével. Az utolsó kérdõívet a
12 tagjelölt országba is eljuttatták.18 A kérdõívben a nemek kérdé-
se ott jelenik meg, ahol az indikátorok megválasztása más köz-
ponti kérdésekhez kapcsolódik: „nem hagyományos” kockázati
elemek, a két nem hierarchikus kapcsolatai stb. A 2000-es felmé-
rés fejlõdést mutat abból a szempontból, hogy túllép a kérdések
egyszerû vizsgálatán, oly módon, hogy a felmérésben felállított
paramétereket a férfiak és nõk szempontjából is összehasonlítja. 

Véronique Daubas-Letourneux és Annie Thébaud-Mony 2002-es
kutatása a munkaszervezés és a foglalkozás-egészségügy témájá-
ban az elõzõ felmérésekre építkezve elemzi a munkaszervezés
különbözõ formáit, miközben igyekszik feltárni e formák egés-
zségre gyakorolt hatását. Ez a megközelítés túlhaladja a szoros ér-
telemben vett okozati látásmódot, s a tömegesen elõforduló, jár-

18  A tagjelölt országok
adatgyûjtése a
http://www.eurofound.eu.
int/working/cc/factsheets
.htm. oldalon található.
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ványszerû megbetegedések vizsgálatához hasonlóan a rizikófak-
torból kiindulva kíséreli megállapítani az egészségre gyakorolt
hatásokat. Emellett lehetõvé teszi, hogy a jogi öszszefüggéseken
túl (melyek a munkaszerzõdés formájára terjednek ki19) képet
kapjunk a tükrözõdõ társadalmi összefüggésekrõl is a fizetett
munka különbözõ szervezési formáit illetõen. Az elért eredmé-
nyek mutatják a módszer hatékonyságát. Minden munkaszerve-
zési formában tetten érhetõ a nõk és férfiak közti megkülönböz-
tetés, s ennek mérhetõ egészségügyi hatása van. 

A szerzõk négy-négy csoportot különböztetnek meg férfiaknál
és nõknél. A csoportok elnevezése azonos, olyan fõbb jellegzetes-
ségekkel, melyek segítenek a meghatározásban. Jelentõs nagy-
ságrendi különbségeket találunk az érintett lakosság és az egés-
zségi állapotot érintõ hatások vonatkozásában. 

Az 1. csoportba a kiszolgálással kapcsolatos foglalkozások tartoz-
nak (melyeket általában az önállóság alacsony szintje, a hierarc-
hikus berendezkedés, a választás hiánya jellemez). Ide sorolha-
tó a fizetésbõl élõ nõk 18 százaléka, a fizetésbõl élõ férfiak 17 szá-
zaléka. 

A 2. csoportba a rugalmas munkát végzõk tartoznak (ahol a mun-
kaidõ rugalmassága jellemzõ, a kereskedelemben jellemzõ mun-
karitmussal). A fizetésbõl élõ nõk 7 százaléka, a fizetésbõl élõ fér-
fiak 16 százaléka tartozik ide. 

A 3. csoportba tartozik az autonóm munkavégzés (nagyarányú
autonómia, kereskedelmi jellegû kötöttségek). A fizetésbõl élõ
nõk 22 százaléka, a fizetésbõl élõ férfiak 18 százaléka tartozik ide. 

A részletesebb elemzés lehetõvé teszi, hogy megállapítsuk azokat
a munkahelyi jellemzõket, melyek nem azonosak férfiak és nõk
tekintetében. A következõ jelenségeket találhatjuk:
• vagy nõk olyan csoportját, aki a kereskedelemben megszokott

munkaritmusban dolgoznak. Minden csoportban a nõk két-
harmada szerint „kliens a király”. 

• vagy férfiak csoportját: a minõségi normáknak megfelelõ mun-
kaellenõrzés fontossága, a munka minõségének személyes elle-
nõrzése. 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti, nemek szerinti jellemzõk a
munkaszervezésben, túlmutatnak az iparág és szolgáltatás pusz-
ta ágazati felosztásán. Emellett mind a férfi, mind a nõi csopor-
tok tekintetében a munkaszervezési típusok minden szektorban
megtalálhatók, de különbözõ elosztásban. 

19  A bizonytalan
munkával foglalkozó

felmérésekben gyakran
találunk hivatkozást a

munkaszerzõdés
formájára. Az ilyen

hivatkozásoknak mégis
van két gyenge pontja.

Egyrészt az atipikus
szerzõdési formákhoz

köthetõ bizonytalan
munkakörülmények a
"tipikus" szerzõdéssel

(meghatározatlan idejû
szerzõdés, teljes idejû

foglalkoztatás)
foglalkoztatottak

munkakörülményeit is
befolyásolja. Másfelõl, a

szerzõdés puszta jogi
formája nincs befolyással

a munkakörülmények
egészére. Egy magas
szintû végzettséggel

rendelkezõ informatikust,
aki képes arra, hogy egy

részmunkaidõs álláshoz is
jó körülményeket érjen el,
nem hasonlíthatunk össze
egy bevásárlóközpontban

dolgozó pénztárossal.
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A négy csoport a különbözõ országokban különbözõ arányban
van jelen. Így például a kiszolgálással kapcsolatos munkákat
Portugáliában 42 százalékban végzik nõk, míg ez az arány Dáni-
ában 4,9%. 

A megbetegedések típusa a különbözõ csoportokban különbsége-
ket mutat férfiak és nõk tekintetében. 

Colette Fagan és Brendan Burchell 2002-es felmérése a nemi ho-
vatartozás, foglalkoztatás és munkakörülmények összefüggéseit
mutatja. A fenti összefüggésben a munkakörülmények viszony-
lagos stabilitása figyelhetõ meg mind a férfiak, mind a nõk tekin-
tetében a vizsgált években. Kivételt képez két terület. A munka-
intenzitás megnövekedése a dolgozók egészét érinti, de a nõket
nagyobb mértékben. A vasárnapi munka például a nõknél elter-
jedtebb. Ezen indikátorok alapján a férfiak és nõk általános hely-
zete közelít egymáshoz. A felmérés másik következtetése, hogy a
munkakörülmények elemzésének legmegfelelõbb módja a ne-
mek közti kapcsolatok vizsgálatán alapul, s nem szûkül le a fog-
lalkoztatási szegregáció vizsgálatára. Szoros összefüggés tapasz-
talható egyrészt a fizetett és a nem fizetett munka egyenlõtlen el-
oszlása, másrészt a munkakörülmények egyéb meghatározó té-
nyezõi között. Ami a munkakörülmények egészségre gyakorolt
hatását illeti, a felmérés különbséget tesz minden csoportban
férfiak és nõk között a teljes és részmunkaidõ tekintetében. Mi-
közben a részmunkaidõben dolgozó nõk kevesebb egészségügyi
problémáról tesznek tanúbizonyságot, jelentõs különbséget ta-
pasztalhatunk a munkahelyi hiányzásokkal kapcsolatban. A rész-
munkaidõben dolgozók ritkábban hiányoznak a munkából mun-
kahelyi baleset, illetve megbetegedés miatt. Ugyanakkor a hi-
ányzás sokkal hosszabb ideig tart, ha az egészségkárosodás össze-
függ a munkával. Így a részmunkaidõben dolgozó nõk átlagos
hiányzási ideje 25 nap évente, míg ez a szám a teljes idõben fog-
lalkoztatottaknál 17 nap. Ezt azokkal a körülményekkel magya-
rázhatjuk, amelyek megnehezítik a mindennapi egészségmegõr-
zést, s amelyek a veszélyforrások halmozódásával komolyabb
megbetegedésekhez vezetnek. 

Az Alapítvány egyéb fontos szempontokat érintõ kutatási témái: 
• munkaidõ-preferenciák (Fagan, 2003);
• a bizonytalan munka hatásai az egészségre és a biztonságra

(Benavides, Benach, 1999; Benach et al., 2002);
• a munkakörülmények ágazati jellemzõi (Houtman et al., 2002);
• meghatározott ágazatok, például a háztartási szolgáltatások.
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AA  BBiillbbaaóó  ÜÜggyynnöökksséégg

A foglalkozás-egészségüggyel és -biztonsággal foglalkozó ügy-
nökség, más néven a Bilbaói Ügynökség nem régóta mûködõ
szervezet, s mûködésében eltér a Dublini Alapítványtól. Munká-
ja nagyrészt attól függ, hogy nemzeti szinten milyen kérdések
vannak napirenden, ez a közremûködés táplálja információs
rendszerét. Mindezidáig a nemek kérdését csak felszínesen érin-
tették az Ügynökség kiadványi. 

Az Ügynökség legfontosabb jelentése az EU országaiban a mun-
kahelyi egészséget vizsgáló jelentés (Európai Ügynökség, 2000).
Ez azonban a nemek kérdésével egyáltalán nem foglalkozik. A je-
lentés korábbi kutatásokból (Dublini Alapítvány, Eurostat stb.)
származó, igen vegyes adatokat újraszerkesztésére épül. A köz-
ponti problémára a válaszadónak egy kérdéssor alapján kellett
reflektálnia, s ez adta a nemzeti szintû adatok európai szintû
összehasonlíthatóságának alapját. Emellett a válaszadó megfogal-
mazhatta a legkomolyabb veszélyekkel kapcsolatos megjegyzése-
it. Ez a megközelítés két fontos módszertani hibába ütközött. A
nemzeti adatok vagy nagyon eltérõek lehettek, vagy nem voltak
ilyenek. A legfontosabb veszélyforrások beazonosítása másod-
kézbõl való adatok alapján történt anélkül, hogy megtörtént vol-
na ezek ellensúlyozása. Ez a fajta megközelítés teljes mértékben
figyelmen kívül hagyja a kockázat és a munkakörülmények köl-
csönhatásait. 

A felméréssel kapcsolatos kritikai észrevételként elmondható,
hogy a helytelenül megfogalmazott kérdésekre csak igen kevés
értékelhetõ válasz érkezett. Ezek a válaszok sztereotip látásmódot
tükröznek a veszélyek és a nemhez tartozás összefüggéseiben, s
elemzésük egyáltalán nem történik meg. Emellett az Ügynökség
munkájának pozitív elemi is vannak. Tervei szerint jelentést ké-
szül kiadni a foglalkozás-egészségügy és a nemek összefüggésé-
vel kapcsolatban (ez a jelentés e tanulmány írásakor még nem
állt rendelkezésre), s a nemek kérdését szándékai szerint egyéb
projektekbe is belefoglalja. 

EEuurroossttaatt

Hosszú évek óta az Eurostat kezeli a munkahelyi balesetekkel és
megbetegedésekkel kapcsolatos adatokat. Célja, hogy közös sta-
tisztikai alapú megközelítési módszert dolgoz ki. Kutatásai soká-
ig nem érintették a nemek kérdését. Az eddig megjelent tanulmá-
nyokból sok minden kiderül a munkahelyi megbetegedések elis-
merési rendszerének nem megfelelõ mûködésérõl, valamit az el-
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múlt negyven év harmonizációs kísérleteinek eredménytelensé-
gérõl. Az 1999-es munkaerõ felmérés keretein belül speciális
modul készült a munkahelyi balesetekkel és megbetegedések-
kel kapcsolatban.20 Segítségével összehasonlíthatjuk a hivatalo-
san elismert munkahelyi belesetekkel kapcsolatos adatokat és a
dolgozók által balesetként jelentett eseteket.

Az 1999-es felmérés adatai alapján érdekes tanulmány készült a
nemek kérdésének statisztikai feldolgozásáról (Dupré, 2002). Az
elismert munkahelyi belesetekkel kapcsolatban az elemzés meg-
állapítja, hogy elõfordulási gyakoriságuk láthatóan magasabb
férfiak esetében, az öszszes dolgozó viszonylatában nézve, s az
eltérés csökken a munkaidõ figyelembevételekor. A teljes mun-
kaidejû foglalkoztatásban részt vevõ dolgozók aránya alapján
számítva az eltérés megmarad, ennek magyarázata az ágazati és
munkahelyi szegregáció. A helyzetet értékelve Dupré megjegyzi,
hogy a közösségi országok legnagyobb részében 1994 és 1998
között férfiak és nõk tekintetében a munkahelyi balesetek aránya
közeledett egymáshoz. Ennek oka, hogy a foglalkoztatás hangsú-
lya eltolódik az ipari és mezõgazdasági kárára, a szolgáltatás irá-
nyába. Négy tagállam kivételével megfigyelhetõ, hogy a férfiakat
érintõ balesetek aránya csökken. Németországban a nõket érintõ
balesetek száma nõtt, míg a férfiak tekintetében ez az arány csök-
kent. A felmérés a gazdaság minden ágára kiterjed, de a SEAT
(Európai statisztikai adatok a munkahelyi balesetekkel kapcsolat-
ban) nemzeti statisztikái országonként változnak a vizsgált lakos-
ság tekintetében. Ugyanakkor a felmérés 15 helyett csak 11 orszá-
got érint. 

Ami a munkahelyi megbetegedéseket és egyéb problémákat ille-
ti, a teljes idõben végzett munka alapján megállapított adatok a
nõknél aggasztóan magasabb értékeket mutatnak, mint a férfi-
aknál. Ez, Görögország kivételével minden vizsgált országban
megfigyelhetõ. Az egészségügyi problémák típusainak elemzése
gyakran lényeges eltéréseket mutat. A vázizomzati problémák, a
stressz, az idegesség, a szorongás a nõknél sokkal meghatáro-
zóbb, mint a férfiaknál. Ugyanakkor a légzési és tüdõproblémák,
szívbetegségek, magas vérnyomás, valamint a hallásproblémák a
férfiak esetében meghatározóbbak. 

KKöözzeeggéésszzssééggüüggyyii  mmuuttaattóókk

A legtöbb hiányosságot a közegészségügy területén találtuk. Ál-
talában véve a társadalmi egyenlõtlenségek nem képzik közpon-
ti részét az egészséggel kapcsolatos adatoknak. Emellett a mun-
kakörülmények vizsgálata ezen egyenlõtlenségek elemzésekor

20  Ezt a modult nem
használták fel Ausztriában,
Belgiumban és
Franciaországban, s
Németországban is csupán
igen szûk keretek között.
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csak ritkán történik meg, és az általános körülmények (fizetett, il-
letve nem fizetett munka) nemek szerinti vizsgálata gyakorlatilag
nem létezik. 

Az általános egészségi állapottal kapcsolatos adatok nem alkal-
masak a munkakörülmények egészségre gyakorolt hatásának
vizsgálatára. A munkakörülmények szerepe akkor is csak ritkán
kerül kifejtésre, amikor egy elemzés a társadalmi egyenlõtlensé-
gek és az egészség kapcsolatát tárgyalja. A közegészségügyi infor-
mációs rendszereknek a prevenciós szolgáltatások társadalmasí-
tásának hiányosságaival kell szembe nézniük. Ez a megállapítás
valamennyi uniós tagállamra érvényes (Vogel, 2003). 

Mindazonáltal találhatunk olyan tanulmányokat, melyek megkí-
sérlik a munkakörülményekkel kapcsolatos adatok összegyûjté-
sét. Costa 1998-as, a torinói egészségügyi helyzetrõl szóló tanul-
mányába beépíti a munkakörülményekkel közvetlen kapcsolat-
ba hozható elemeket. Borg és Kristensen 2002-es felmérésében
vizsgálja az egészségi állapot társadalmi csoportok alapján, vala-
mit a munkakörülmények és az életmód bizonyos eleminek ös-
szefüggéseit Dániában. Elemzésük egy öt éven keresztül folyó,
több mint ötezer dolgozót érintõ felmérésre támaszkodik, s meg-
állapítja, hogy a vizsgált tényezõk között szoros összefüggések fe-
dezhetõk fel. Hosszú távon a munkakörülmények és az életmód
magyarázzák leginkább az egészségi állapot romlását. A mun-
kakörülményekkel kapcsolatos tényezõk vizsgálata egyszerûbb,
ha a felmérés egy adott vállalat vagy szektor szereplõit érinti.
Megemlíthetjük továbbá a tömeges megbetegedésekkel kapcsola-
tos vizsgálatokat:
• A GAZEL-felmérés Franciaországban, ami a francia gáz-, és

elektromos mûvek 20.000 dolgozójának állapotát kísérte nyo-
mon 1989 óta. A vizsgált minta körülbelül 75 százaléka volt
férfi és 25 százaléka nõ. A felmérésrõl éves jelentés készült, va-
lamint 46 cikk az egészség kérdéskörében, szisztematikusan
figyelembe véve a nemek közti eltéréseket.21

• A Whitehall II. felmérés, mely 1985 óta több mint 10.000 brit
köztisztviselõ bevonásával folyik.22

A helyzet kevésbé bíztató az egy ország, illetve egy régió lakossá-
gának egészségi helyzetével kapcsolatos általános adatokat te-
kintetében. A példa kedvéért említhetjük azt a francia felmé-
rést, mely elismeri a munkakörülmények szerepét az egészségi
állapot alakulásában (HCSP, 2002), s amely hosszasan elemzi
az egészségi állapottal kapcsolatban tapasztalt egyenlõtlensége-
ket. Az adatok azonban csak nagyon részlegesek. Leginkább arra
mutatnak rá, mennyire lehetetlen a munkahelyi megbetegedések-

21 A felméréssel
kapcsolatban bõvebb

információ:
http://www.gazel.inserm.f

r/menu/default.asp.

22  A felmérés szövege a
http://www.hse.gov.uk/re
search/crr_pdf/2000/crr0

0266.pdf. oldalon
található. Lásd még:

http://www.ucl.ac.uk/epi
demiology/white/white.ht

ml.



46
AA  nnõõkk  mmuunnkkaahheellyyii  eeggéésszzssééggvvééddeellmmee  EEuurróóppáábbaann

Bevallatlan esélykküüllöönnbbssééggeekk

kel kapcsolatos adatok alapján bármilyen következtetést levonni
arra nézve, hogy milyen összefüggés van a munkakörülmények a
megbetegedésekben tapasztalható egyenlõtlenségek között. Saj-
nos a közegészségügyi intézmények részérõl csak ritkán tapasz-
talható a helyzet megváltoztatására irányuló kezdeményezés. 

Az egészséget vizsgáló közösségi monitoringra vonatkozó akció-
programról készült jelentés (Lagasse, 2001) olyan általános hely-
zetet ír le, ahol a közegészségügyi programok keretében létre-
hozott rendszereket teljesen elkülönítve kezelik a foglalkozás-
egészségügy kérdéseitõl. 12 egészségügyi programból csak 5 kér-
dez rá a foglalkozási helyzetre. A munkakörülményekrõl sehol
nem esik említés, akár veszélyes anyagokról, akár pszichoszociá-
lis tényezõkrõl van szó. A jelentés megvizsgálta a közegészség-
ügyi intézmények rutinszerûen begyûjtött adatait is, és megállí-
totta, hogy semmilyen rendszeres adatkövetés nem történik a
fenti területen. 

Az utóbbi években történ némi erõfeszítés arra nézve, hogy job-
ban megérthessük a nõk és férfiak egészségi helyzete közti kü-
lönbségeket. A különbségek vizsgálata általában a végeredmén-
nyel (elhalálozás, maradandó sérülések stb.) valamint az egész-
ségügyi ellátás módjával foglalkozik. Az általunk vizsgált fel-
mérések többsége nem foglalkozik a nõk munkakörülményeivel
általában, csak a családi helyzetet és az egyéni viselkedést (alko-
hol, cigaretta stb.), illetve esetenként az etnikai hovatartozást
veszi figyelembe. Az ilyen szûk körû megközelítés helyett hasz-
nosabb lenne a fizetett és a nem fizetett munka összefüggéseinek,
s a nõk társadalomban elfoglalt helyének a családi feladatokon
túlmutató vizsgálata. 

A Spanyolországban 1983 óta elvégzett, egészséggel foglalkozó
vizsgálatok alapján Rohlfs (2000) összefoglalja a nemi dimenzi-
óval kapcsolatba hozható vizsgálati kérdéseket. Ez az összefogla-
ló írás az elemzés és a politikai akarat fontosságát mutatja. Az
alábbiakban összefoglaló táblázatban bemutatjuk a spanyol fel-
mérésekbõl leszûrt, az egészséggel összefüggõ demográfiai jel-
lemzõket és munkához kapcsolható kérdéseket. Más országokkal
összehasonlítva a helyzet Spanyolországban távolról sem a leg-
rosszabb. Az utóbbi években Spanyolország egyike azon uniós
országoknak, ahol a nemi dimenzió és az egészség összefüggése-
it szisztematikus módon igyekeztek feldolgozni.23

23  Lásd:
http://www.easp.es/sesp
as.genero.htm.
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Hatékonyabb adatgyûjtéssel az elméleti keretek újradefiniálása is
megtörténhetne, lehetõvé téve a nemi dimenzió vizsgálatát a tár-
sadalmi különbségek és az egészség összefüggésében (Rohlfs et
al., 2000; Harenstam et al., 2001). A társadalmi különbségek és az
egészség összefüggéseit vizsgáló tanulmányok egy része kevéssé
fogadja el a foglalkozással kapcsolatos körülményeket a nõk elté-
rõ egészségi helyzetének magyarázataként. A férfiak esetében a
munkahelyi körülmények és az egészségkárosodás okai között
fennálló kapcsolat sokkal világosabb. Egy finn tanulmány
(Koskinen és Martelin, 1994) ezt így magyarázza: az a megállapí-
tás, miszerint az elhalálozást érintõ társadalmi különbségek ke-
vésbé érdekesek a nõk szempontjából, valójában csak a férjezett
nõk szempontjából igaz. A nõk egyéb csoportjainál ezek a kü-
lönbségek sokkal láthatóbbak, mint a férfiak esetében. 

9. Táblázat: SSppaannyyoolloorrsszzáággii  ffeellmméérréésseekk  aallaappjjáánn  öösssszzeevváállooggaattootttt  ddeemmooggrrááffiiaaii  jjeelllleemmzzõõkk  ééss  mmuunnkkáávvaall  öösssszzeeffüüggggõõ  kkéérrddéésseekk  

Barcelona

1992

Valencia

1990-

1991

Baszk

közösség

1997

Spanyol

állam

1997

Andalúzia

1999

Személyi adatok x x X x x

Végzettségi szint x x X x x

Foglalkoztatásban való részvétel x x X x x

Foglalkozás x x X x x

Szerzõdés típusa x x

Munkaszervezés típusa x x x

Munkaórák x x x

Háztartásban élõ személyek száma x x X x x

Családi helyzet x x X x

Családban élõk rokonsági foka x x x

Gyermekek ellátása * ** x

65 évesnél idõsebb személyek ápolása x

Fogyatékkal élõ személy ápolása x

Ápolási feladatok megosztása x

Házimunka x

Házimunka megosztása x

Külsõ segítség igénybevétele házimunka elvégzéséhez x

Reprodukcióval kapcsolatos munka x

* Csak a beteg gyermekek, illetve felnõttek ápolásával kapcsolatos, és nem eldönthetõ, hogy a válaszadó maga végzi-e. 

** Az ápolást végzõ személy neme nem meghatározott.

Forrás: Rohlfs et al., 2000., p. 148. Egyszerûsített táblázat. Praktikus okokból a nyolcból csak öt felmérést foglaltunk a fenti

táblázatba. 
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Egy brit kutatás (Sacker et al., 2000) megállapítja, hogy a munka-
helyi körülményeket alapul vevõ, egy-egy nagyobb csoportra
épülõ osztályozási rendszer sokkal jobban mûködik férfiak, mint
nõk esetében. A szerzõk szerint ugyanakkor ez nem jelenti azt,
hogy a társadalmi különbségeknek nincs hatása a nõk elhalálozá-
sával összefüggõ társadalmi egyenlõtlenségekre. A kutatók egy
másfajta osztályozási rendszerhez folyamodtak, ami a vizsgált
csoportba tartozó és a velük foglalkozásuk szerint társadalmilag
szoros kapcsolatban lévõ személyekre épült (munkatárs, barát
stb.). Ez a megközelítés abból az elgondolásból indul ki, hogy a
társadalmi kapcsolatok rendszere világosan megmutatja, hogy a
megkérdezett milyen társadalmi státuszba helyezi magát. Az
utóbbi meghatározás alapján a nõk egyenlõtlen helyzete az egés-
zség területén sokkal világosabban kirajzolódik. Az így meghatá-
rozott csoportok és a hozzájuk rendelt mortalitási szint egyenes
arányban növekszik. Nem tudhatjuk, hogy e következtetések ál-
talánosíthatók-e. Elsõdleges érdemük, hogy megnyitották a vitát
a társadalmi különbségek és az egészség összefüggéseirõl. Ha si-
kerülne a figyelmet a nemi dimenzióra fordítani, lehetségessé
válna olyan indikátorok megalkotása, melyek alapján a társadal-
mi csoportok pontosabban meghatározhatók. 

Ahhoz, hogy a nemek kérdése vizsgálható legyen a közegészség-
ügyi kutatások során, sokkal jobban kidolgozott módszertani ala-
pok szükségesek. Az említésre méltó megközelítések a követke-
zõk:
• A nagyobb társadalmi-foglalkozási csoportok szerinti felbontás

alapján nem lehet pontosan elõre látni a férfiak és nõk egészsé-
gi állapotának alakulását, kivéve, ha a férfiak mortalitási ará-
nyáról van szó. A konkrét munkakörülmények fontos szerepet
játszhatnak. Számos, a szív- és érrendszeri megbetegedések-
kel, valamint a stresszel foglalkozó kutatás szerint a munkakö-
rülmények leírásakor fontos figyelembe venni, hogy az egyén
mennyire képes azokat kezelni, mik az egyéni munkakövetel-
mények stb. (Griffin et al., 2002). 

• A társadalmi státusz meghatározásakor figyelembe kell ven-
ni, hogy az az idõ múlásával változhat. Azok a kutatások, ame-
lyek ezt figyelembe veszik, sokkal mélyebb összefüggéseket
találnak a társadalmi státusz és az egészség között. Egy skóci-
ai felmérés szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük
a nõi dolgozók társadalmilag egyenlõtlen egészségi helyzetét
(Heslop et al., 2001). A felmérés öt szempont alapján vizsgál-
ta az életcikluson átívelõ társadalmi és gazdasági körülménye-
ket. Az öt szempont: az apa társadalmi helyzete, a megkérde-
zett dolgozó nõ társadalmi helyzete a felmérés idején, a társa-
dalmi helyzet az életciklus tekintetében, a Carstairs-indexben
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elfoglalt hely és a dolgozó életkora az iskolai tanulmányok be-
fejezésekor. A tanulmány szerint a társadalmi státus ily módon
történõ meghatározásával sokkal pontosabban megjósolható
általában az elhalálozás, fõleg a szívmegbetegedés következté-
ben történõ elhalálozás lehetõsége. 

• A társadalmi integráció elengedhetetlenül fontos az egészségi
állapot területén tapasztalható egyenlõtlenségek megértésé-
hez. Egy francia jelentés (HCSP, 2002) a bizonytalanság szere-
pét hangsúlyozza. Jelentõs szerepet tulajdonít a munkahelyi bi-
zonytalanságnak (ami a nõket jobban érinti, mint a férfiakat), a
munkanélküliségnek, ami a társadalomtól való leszakadáshoz
vezethet.24 Ez a társadalomnak azokat a csoportjait érinti, me-
lyeket leginkább jellemez az elszegényedés, az izoláció és a
megbetegedések (különös tekintettel a pszichés megbetegedé-
sekre). A fiatalok körében a munkanélküliség egészségügyi ha-
tásait vizsgáló svéd kutatás (Novo, Hammarström, Janlert,
2001) megállapítja, hogy a tömeges munkanélküliség nem kizá-
rólag a munka nélkül lévõ fiatalok egészségi állapotára van
hatással, hanem minden fiatalra, aki bizonytalan körülmények
között él. A fiatal férfiaknál ez úgy mutatkozik meg, hogy a
jövõt bizonytalannak látják, fiatal nõknél ehhez hozzáadódik a
saját munkakörülmények romlása. Az utóbbi tényezõ a munka-
erõ-piaci szegregáció miatt világosan kirajzolódik a svéd ta-
pasztalat alapján is. A társadalmi különbségek és a mortalitás
összefüggéseit vizsgáló barcelonai kutatás szerint (Pasarín,
Borrel, Plasència, 1999) egyfajta „kettõs modell” létezik. Bizo-
nyos halálozási okok lineáris fejlõdési irányt mutattak, ami
alapján a mortalitási szint összefüggésbe hozható egy-egy
egészségügyi szempontból homogén terület társadalmi szintjé-
vel.25 Más mortalitási okok nagy eltéréseket mutatnak, ami az
egészségügyi zónában élõ lakosság erõteljes társadalmi leszaka-
dását jelzi. Ez azt mutatja, hogy a társadalmi egyenlõtlenség bi-
zonyos szintjén megtörténik a társadalomtól való hirtelen le-
szakadás, ami egyes halálozási okok tekintetében katasztrofá-
lis következményekkel járhat. Ennek hatásaként az elszegé-
nyedési folyamatot követheti a közösség összeomlása, ami a tu-
berkulózist, AIDS-es megbetegedést vagy kábítószer-túladago-
lást követõ magas mortalitási szintben mutatkozik meg, s ez jó-
val gyakrabban jellemzõ férfiak, mint nõk esetében.

• A mortalitási indikátorokat (várható élettartam, halál oka stb.)
ki kell egészíteni azon indikátorokkal, melyek a leggyakrabban
elõforduló megbetegedésekkel, az egyéni egészségi helyzettel,
a fogyatékossággal, az egészségesen várható élettartammal kap-
csolatosak. Szélesebb skálán meghatározott indikátorok lehetõ-
vé tennék a nõk egészségkárosodásának megfelelõbb vizsgá-
latát (Rohlfs et al., 2000; Moss, 2002). Egy katalán kutatás meg-

24  Lásd: Castel, 1995,
Bourdieu, 1993. A

munkától és a
társadalomtól való

elidegenedéssel
kapcsolatban lásd az IRS

nemzetközi kutatását:
http://www.b3e.jussieu.fr
/sirs/cadreinternational.ht

m. 

25  Barcelonában 66 ilyen
területet különböztettek

meg, ahol a társadalmi
helyzetet a

munkanélküliségi szint
alapján állapították meg. 
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állapításai szerint a társadalmi egyenlõtlenségek nagyobb ha-
tással vannak a férfiak, mint a nõk mortalitási arányára
(Artazcoz et al., 2003). Ugyanakkor, ha a mentális egészség ol-
daláról vizsgáljuk, ez az arány fordított, s a nõk egészségi álla-
potát egyenes arányban érinti.

AAzz  eeggyyeennllõõssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  iinnddiikkááttoorrookk

A témánkat érintõ egyenlõséggel kapcsolatos adatok leginkább a
foglalkozási szegregációt, a fizetési különbségeket, a munkahelyi
ranglétrát, a foglalkoztatást/munkanélküliséget és a munkaidõ-
felhasználást érintik. Csak nagyon ritkán fordul elõ, hogy olyan
adatokat találunk, amik a munkafeltételek egyenlõtlenségének
egészségre gyakorolt hatásával foglalkoznak (akár fizetett, akár
nem fizetett munkáról van szó). A munkaidõ-felhasználással
kapcsolatos tanulmányok nem foglalkoznak az egészség témakö-
rével. Ugyanígy, csak kevés tanulmány áll rendelkezésre a nõi
munkanélküliség és a munkahelyi körülmények okozta megbete-
gedések összefüggéseirõl (Frigul et al. 1993, e tanulmányok egyi-
ke).  Míg a nõk magasabb várható élettartama és nagyobb megbe-
tegedési aránya közti ellentmondás gyakori témája a kutatások-
nak, a munkakörülményekkel és a szervezet munkahelyi elhasz-
nálódásával csak kevesen foglalkoznak.26 Egyes országok a nemi
hovatartozás kérdését egyre nagyobb fontossággal kezelik, fej-
lettebb adatgyûjtési módszereket alkalmaznak azért, hogy ponto-
sabb keretek között lehessen meghatározni azokat az indikátoro-
kat, amelyekkel felmérhetõ a nõk és férfiak valós helyzete a kü-
lönbözõ területeken. Az északi államok úttörõ szerepe kétségte-
len. A 80-as évek közepén megszületett az összefogás a nemek
közti egyenlõséggel kapcsolatos összehasonlító adatok létrehozá-
sa érdekében. Az 1995-os pekingi konferencián elhatározás szü-
letett az eredmények mérését elõsegítõ statisztikai rendszer kiala-
kítására, amely – elsõsorban nemzetközi honlap segítségével -
hozzásegít a statisztikai adatok szélesebb körû terjesztéséhez. 

A pekingi konferenciát követõen az UNECE (az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottsága) adott helyet 1998-ban az esélyegyenlõségi
statisztikákkal foglalkozó szemináriumnak,27 ahol a résztvevõk fe-
le európai ország volt (Ausztria, Finnország, Franciaország, Ola-
szország, Hollandia, Svédország). A szemináriumot összegzõ je-
lentések többsége foglalkozott a fizetett munkát érintõ kérdések-
kel. Míg a foglalkozás-egészségügy nem szerepelt a fõbb témák
között, napirendre került a munkaidõ és a nemek összefüggése.
A szemináriumot októberben megismételték.28

26  Az idõskori
egészségromlás és a
munkakörülmények
összefüggéseirõl lásd:
Vezina, Vinet, Brisson
(1989). Lásd továbbá:
Volkoff et al., 1993. 

27  Lásd:
http://www.unece.org/sta
ts/documents/1998.04.ge
nder.p.htm.

28  Lásd:
http://www.unece.org/sta
ts/documents/2000/10/g
ender.workshop/inf.4.e.pd
f.
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Ma már a legtöbb EU-s ország rendelkezésre bocsát olyan statisz-
tikai adatokat, amelyek segítségével lehetséges a fõbb esélyegyen-
lõségi indikátorok globális összehasonlítása. 

Az ENSZ nemek közti esélyegyenlõséggel foglalkozó internetes
oldalának tanúsága alapján a foglalkozási megbetegedések ed-
dig nem szerepeltek a központi napirendi pontok között.29

Az adatgyûjtést szorgalmazó ajánlások hagyományosan külön
csoportba helyezik az egészséggel, munkával és családdal kap-
csolatos adatokat. Sem a fizetett munka, sem a házimunka nem
szerepel külön témaként az elemzésekben. 

Lássunk néhány EU-s országot. Spanyolországban a „Instituto
de la Mujer”, a nõtanulmányokkal foglalkozó intézet honlapján
található a nõkkel kapcsolatos adatbázis, amely azonban szá-
munkra csak kevésé használható.30 Az egészséggel kapcsolatos
adatok nem használhatók sem a munkakörülményeket, sem a
férfiak és nõk közti szociális különbségeket illetõen. A fizetett
munka a szokásos foglalkoztatási kategóriába esik, a szokásos
munkaerõ-piaci, fizetési, munkanélküliségi stb. adatok kísére-
tében, de a munkakörülmények egészségre gyakorolt hatásáról
nem találunk semmiféle adatot. Ugyanígy nem találunk kapcso-
latot a fizetett és nem fizetett munka összefüggéseirõl, valamint
a nem fizetett munka egészségre gyakorolt hatásairól. 

Belgiumban felismerhetõk a nemi dimenziót érintõ adatok rend-
szerezésére irányuló törekvések. Az elsõ ezzel kapcsolatos je-
lentésben (MET, 2001) találunk adatokat a fizetett és nem fizetett
munkáról, s gyakran szóba kerül a foglalkoztatási szegregáció
is. Ugyanakkor az egészséggel kapcsolatos adatok mennyisége
nem megfelelõ, és nem használhatók a nõk és férfiak szociális
különbségeinek megállapításához. A felhasznált fõbb indikátorok
(mortalitás, rákos megbetegedés, szív-, és érrendszeri megbetege-
dések, öngyilkosság stb.) egymástól független változóként szere-
pelnek, anélkül, hogy kapcsolatba tudnánk hozni õket a nemek
közti szociális különbségekkel, illetve a munkakörülményekkel. 

Az adatok hiányossága érthetõ azon országokban, ahol a nemi di-
menziót még nem kezelik kiemelt helyen, de meglepõ olyan or-
szágok részérõl, ahol ez a fajta különbségtétel már általánosan el-
terjedt, így például Finnországban, ahol a munkahelyi egészéggel
kapcsolatos adatok már tartalmazzák a nemi dimenziót. A
„Women and Men in Finnland-2001” címû könyvben több mint
100 statisztikai táblázatot találhatunk, melyek tíz kategóriát ölel-
nek fel. Egyik sem foglalkozik azonban a nem fizetett munkával

29  http://www.unece.org
/stats/gender/webs/welc

ome1.htm.

30  http://www.mtas.es
/mujer/mcifras/principa.h

tm.
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vagy annak egészségre gyakorolt hatásaival, illetve a fizetett
munkával való egyéb összefüggésekkel. A fizetett munkával kap-
csolatos bõséges adatok érintették többek között a nemek közti
munkahelyi szegregáció és az atipikus munkaszervezési formák
tematikáját. A kutatás vizsgál három, a foglalkozás-egészségüg-
gyel kapcsolatos indikátort (munkahelyi balesetek, erõszak a
munkahelyen, fizikai túlterhelés). Az „egészség” kategória az
egyéni életvitelen alapuló indikátorokat tartalmaz: étkezés, ivás,
dohányzás és testmozgás. Nem találunk adatot a nõk és férfiak
szociális helyzetérõl, sem a fizetett, illetve nem fizetett munka és
az egészségi állapot összefüggéseirõl. 

Az egészségi állapotban tapasztalható eltérések hatékonyabb fi-
gyelembevétele az esélyegyenlõségi indikátorok megállapításakor
különbözõ okokból lehet informatív: 
• Megmutatja, hogy az egészségi állapot a fizetett és nem fizetett

munka hatásaként milyen mértékben lehet akadálya az esély-
egyenlõségnek. 50-55 év fölött a nõk foglalkoztatási szintje ala-
csony, de kevéssé ismerjük ennek okát. Mennyire függ össze a
munkaterhelés az egészségi állapottal. 

• Sokkal láthatóbbá válna a férfiak erõszakos hozzáállása az élet
minden területén (család, munkahely, lakóhely stb.)

• Jobb rálátásunk lehetne a társadalmi egyenlõtlenségek kialaku-
lására mindkét nem esetében.

AAmmiikkoorr  llaaiikkuussookk  mmuuttaattnnaakk  bbee  áállddoozzaatt  aa  ttuuddoommáánnyy  
oollttáárráánn::  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekk  kkuuttaattáássaaii

Legfontosabb ismeretforrásaink közé tartoznak a szakszervezetek
munkakörülményekkel kapcsolatos kutatásai. Szakszervezeti ku-
tatáson a szakszervezetek által direkt módon elvégzett felmérése-
ket értjük, illetve azokat, amelyek a szakszervezetek kezdemé-
nyezésére készültek önállóan vagy valamilyen szakszervezeti
kutatóintézettel, illetve a szakszervezetekhez közelálló egyéb
szervezettel együttmûködésben.31 Nem túl gyakran, de elõfordul,
hogy az intézményi szervezetek (egyetemek, a foglalkozás-egés-
zségüggyel foglalkozó intézmények stb.) együttmûködési prog-
ram keretein belül dolgoznak a szakszervezetekkel. 

A szakszervezeti törekvések nem nyugszanak tudományos alapo-
kon. Az így elõállított ismeretanyag értékét nem tudományos
létjogosultsága határozza meg, hanem mozgósítási törekvése, a
munkakörülmények megváltoztatására irányuló szándéka. Az új
ismeretanyag kihívást jelent a munkaformák hagyományos fel-
osztását hirdetõknek. Szétfeszíti a hagyományos kétkezi mun-

31  Lásd például az
európai szintû TOSCA-
kutatást a
munkakörülményekkel
kapcsolatban (Altieri,
2002).
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ka/szellemi munka szembeállítás kereteit, ami eddig az esély-
egyenlõtlenség magyarázataként szolgált. Megmutatja, hogy a
munkakörülmények közvetlen megismerésével lehetõvé válik
azok kritikai megközelítése. 

A tudományos irodalom többféleképpen közelíti meg ezt a tudás-
anyagot. Van, aki úgy véli, hogy ez a fajta tudásanyag szubjektív
és mozgalmi jellege miatt nem megbízható, más teljes nyitottság-
gal fogadja, van, aki úgy véli, hogy ezek az adatok túl nyersek,
mások szerint használhatóságuk vetekszik a tudományos ada-
tokéval. Keith et al. (2002) érdekes áttekintést ad a „mezítlábas
kutatókról”. Michael Callon (INRS 2003, p. 77.) „szabadtéri ku-
tatásról” beszél, és megpróbál kapcsolódási pontokat találni a
„beltéri kutatással”. A legtöbben mégis úgy vélik, hogy a laikus
tudásanyag nem egyezik meg a szakértõk Tudományával (Popay,
Williams, 1996). 

Lax (1998) szerint az ellentmondások oka a hatalmi vonatkozá-
sokban keresendõ: a prevencióval kapcsolatos intézkedések és
kutatások jórészt a munkáltató érdekeit tükrözik. Másik ok lehet,
hogy a mozgalmi adatbázisok heterogén állományt képviselnek,
szemben a tudományos diszciplínák adatbázisaival. Ezt mutatja
az a felmérés, amit a spanyol kerámiaiparban készítettek a koc-
kázati tényezõk kollektív meghatározásának témájában: 

„A prevenciós  eszközök szokásos megkülönböztetésére hasz-
nált szakkifejezéseket elkerülve a dolgozók kollektívája a munka-
helyi kockázati tényezõket a maguk globalitásában látja, amiben
az egészséget és biztonságot veszélyeztetõ tényezõk speciális
szervezeti formákhoz kapcsolódnak, és fizikai kifejezõdésük a
betegségekben jelenik meg. (…) A kockázati tényezõk definiálá-
sával kapcsolatos beszélgetések során a dolgozók szabadabban
tudták megfogalmazni problémáikat és prioritásaikat, s ezek
gyakran nem estek egybe azokkal, amelyeket a szakértõk állapí-
tottak meg. Láthatjuk, hogy a dolgozók nagy fontosságot tulajdo-
nítanak a munkaszervezeti kérdések és az egészség összefüggése-
inek, miközben a szakértõk a biztonság kérdéseivel és a munka-
helyi balesetekkel szinte kizárólag technikai szempontból foglal-
koznak.” (Boix et al., 2002, pp. 36-37.) 

Antonio Griegi, aki hosszú ideig vezette a milánói Foglalkozás-
egészségügyi Intézetet, megállapítja, hogy a prevencióval foglal-
kozó szakértõk és a dolgozók megközelítése a témában mennyi-
re különbözik:

„Van bizonyos dialektikus kapcsolat a kétféle felfogás között, bár
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mindkettõ teljesen eltérõ tapasztalatokkal, eszközökkel, gondol-
kodásmóddal, értékelési technikákkal rendelkezik. Mindazonál-
tal együtt kell élniük, és együtt kell mûködniük az összeütközé-
sek ellenére is (Carlos Aníbal Rodríguez in Boix et al., 2002, p.
6.). 

A munkásmozgalmi indíttatású felméréseknek nagy hagyománya
van, kezdhetjük Engelsszel, aki úttörõ volt a dolgozók munkakö-
rülményeinek vizsgálatában (1843-44). A feminista mozgalom
szintén gyakran támaszkodik olyan felmérésekre, amelyekben a
nõk értékelik saját helyzetüket, s nem a hagyományosan felvázolt
társadalmi kondíciókat veszik alapul (Doyal, 1995; Green,
Caldicott, 1999). Az egészség területén jó példa erre az a brit
felmérés, aminek keretein belül nõk százait kérték fel, hogy saját
maguk definiálják a mellrák kialakulásának lehetséges okait a
saját környezetükben.32

A munkavállalói szervezetek kezdeményezésére készült felméré-
sekben az egyéni látásmód gyakran mellékessé válik, s nagyobb
hangsúlyt kap egy-egy homogén csoport kollektív megközelítése.
A „közösségi” megközelítéstõl az „egyéni” látásmód felé vezetõ
utat számos akadály tette átjárhatatlanná. Sokkal egyszerûbb-
nek tûnt a mentális problémák vizsgálatánál a munkahelyi bale-
setek vizsgálata, a szexuális problémák vizsgálatánál a megél-
hetési problémák vizsgálata, a rendõrségi erõszak vizsgálata egy-
szerûbbnek tûnt a házasságon belüli erõszak vizsgálatánál. A fe-
minista megközelítésben a „közösségi” és az „egyéni” látásmód
összefüggései pont fordítva mûködnek. Az egyéni életút kollek-
tív tapasztalatot is közvetít anélkül, hogy sérülne a szubjektív lá-
tásmód.33

A foglalkozás-egészségügy témájában Olaszországban a 60-as,
70-es években újjáéledt a szociális jellegû felmérések hagyomá-
nya (Grieco, Bertazzi, 1997). A skandináv országokban az a tény,
hogy a munkahelyi kollektívák kezébe került saját ügyeik keze-
lése, szintén elindított egy sor munkakörülményekkel kapcsola-
tos felmérést. A szakszervezetek stratégiáiban a kockázatfelmé-
résnek politikai tétje is van. A munkakörülmények javításának
alapja annak elismerése, hogy a dolgozók szempontjai helytállók
és értékesek (Boix, Vogel, 1999).

A környezetvédelem kedvezõbb kereteket teremthet akár a moz-
galmi jellegû felmérések, akár a feminizmus és a mozgalmi köve-
telések jobb összeegyeztethetõsége szempontjából.34

A foglalkozás-egészségügy és a nemi dimenzió kérdésével foglal-

32  Lásd:
http://www.wen.org.uk
/health/Mapping/index.ht
m.

33  Az egyéni és közösségi
szféra szétválasztását
hirdetõ feminista kritika és
a mozgalmi látásmód
között találunk néhány
kapcsolódási pontot olyan
neves mozgalmi
személyiségek önéletrajzi
írásában, mint Flora
Tristan, Louise Michel,
Emma Goldman.

34 Lásd a témában:
Reichmann és Fernandez
Buey, 1998.
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kozó szakszervezeti felmérések meghatározó elemei a követke-
zõk:
• A férfi és nõi dolgozók megfigyeléseit veszik alapul a munka-

körülmények és azok egészségre gyakorolt hatásának tanul-
mányozásakor (Boix et al, 2001). A felmérés általában a moz-
galmi adatok és egyéb tudományágak – szociológia, statisztika,
ergonómia, orvostudomány – adatainak ötvözésére épül.

• Általában multidiszciplináris metodológiát használnak, ezért
nem helyezhetõk olyan meglévõ kategóriákba, mint az
epidemológia vagy a kantitatív szociológia. A reprezentativitás
fogalmát a foglalkozási egészségügyben a szokásostól eltérõ
módon használják. A követeléseket kiváltó adatgyûjtés általá-
ban az a pont, amikor az intézményes érdekképviseleti szerve-
zetek valódi legitimitást nyernek a munkahelyi közösségen
belül, amikor megtörténik a kollektív tapasztalatok összegyûj-
tése, és beindul az akció-gépezet.

• Céljuk gyakran, hogy olyan elemeket vonjanak be, amelyek a
hagyományos prevenciós gyakorlatban nem szerepelnek. Az a
tény, hogy a munkakörülmények „rejtett oldalával” foglalkozó,
társadalmilag elfojtásra ítélt kérdések szabadon feltehetõk, hoz-
zájárul az egészségmegõrzés stratégiájához. Az FTC (2000) spa-
nyol felmérés jól példázza ezt. Az audiovizuális szektorban
tapasztalható pszichoszociális kockázati tényezõkkel kapcsola-
tos felmérés szakszervezeti kezdeményezésre jött létre, abból a
megfontolásból, hogy az RTVA vállalatnál tapasztalható kocká-
zati tényezõk vezetõségi értékelése elferdíti a dolgozók szem-
pontjából elsõdlegesnek gondolt kockázati elemeket. Bizonyos
szakszervezeti felmérések olyan egészségügyi problémákra is
rámutatnak, amelyeket a hagyományos prevenciós szervek el-
hanyagolhatónak tartottak. A rajz és grafika területén végzett
svájci felmérés (Comedia, 2002) kimutatta, hogy a szakképzet-
len nõi munkaerõ 36 százaléka szenvedett visszérpanaszok-
kal (míg ez az arány 9% volt a férfiaknál). 

• Stratégiájuk leggyakrabban követelésekhez kapcsolódik. A fel-
mérés kikerülhetetlenül összekapcsolódik a kollektív öntudat-
ra ébredéssel és a követelések megfogalmazásával. 

Országokra lebontva a felmérések széles körû szakszervezeti gya-
korlatról tanúskodnak. Számos országban a nemi dimenzió be-
építése problematikus, és gyakran a fontos témákkal foglalkozó
felmérések is elsiklanak felette.35 Más esetekben a nemek kérdé-
sét csak bizonyos témakörökben érintik.36

Az általunk megismert felmérések közül néhányban olyan té-
mákat dolgoznak fel, amelyeket a hagyományos prevenciós poli-
tikák figyelmen kívül hagynak. 

35  Ez a hiányosság
tapasztalható a stresszel

foglalkozó belga
szakszervezeti

felmérésben (Kestelyn,
Cahiers Marxistes, 2000),

valamint a rugalmas
munkaidõrõl szóló olasz

felmérésben (Campo,
2003). 

36  A CFDT 1995 és 2001
között nyolcvanezres

dolgozói mintán elvégzett
felmérésének

összefoglalása
szisztematikusan vizsgálja

a nemek kérdését a
munkaidõvel

kapcsolatban, de nem
teszi ugyanezt a felmerülõ

egyéb témakörökben
(munkaintenzitás, vezetési

rendszer stb.)
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A Toscanai Munka és Környezet Szövetség a CGIL szakszerveze-
ti konföderációval együttmûködésben két lépcsõs felmérést vég-
zett a nõk munkahelyi egészségével kapcsolatban. A felmérést a
helyi közegészségügyi hatóságok is támogatták. Az elsõ felmérést
2000-2001-ben végezték 12 különbözõ szektorban dolgozó 230
nõi munkavállaló megkérdezésével (Massai, 2002). A második
felmérés 2002-2003-ban zajlott (Arena, Valzania, 2003). Körülbe-
lül 2000 kérdõívet osztottak szét, ebbõl 1102 darabot juttattak
vissza kitöltve. A felmérés célja többek között a hagyományos
prevenciós politikák kritikai megközelítése volt. 

A felmérés tanulságait a következõkben foglalhatjuk össze:
• A reprodukciós egészség szélesebb szempontkör alapján törté-

nõ megközelítése, ami nem korlátozódik az anyaságra, illetve
várandósságra. A libidóproblémákra panaszkodó nõi dolgo-
zók száma gyakorlatilag megegyezik azon nõk számával, akik
szexuális zaklatásra panaszkodnak (69/98). A menstruációs
ciklus megváltozására panaszkodók száma viszonylag magas
(72). 

• A dolgozók a vegyi kockázatokat jóval fontosabbnak tartják az
egészségkárosodás szempontjából, mint amilyen az általánosan
elfogadott vélekedés. A nõi dolgozók 17 százaléka van kitéve
vegyi kockázatnak és 16 százaléka rákkeltõ anyagok hatásá-
nak. Bár az arányok alacsonyabbnak tûnhetnek más veszélyek
nagyságához képest (51% stressz, 32% képernyõ elõtt végzett
munka, 29% szellemi megterheltség stb.), nem kevésbé fonto-
sak, ha a felmérésben részt vevõk ágazati elhelyezkedését vizs-
gáljuk. 18% dolgozik az iparban, 3% a mezõgazdaságban, 17%
a szociális szolgáltatószektorban és olyan területeken, ahol az
ilyen jellegû veszély leginkább érvényesül. 39% dolgozik olyan
területen, ahol ez a fajta veszély nem bír jelentõséggel (keres-
kedelem, közlekedés, kommunikáció stb.). 

• A munkakörülmények egészségre gyakorolt negatív hatása tö-
megesen jelentkezik. A megkérdezettek 40 százaléka tesz em-
lítést legalább egy fizikai, illetve pszichés jellegû, munkával ös-
szefüggõ megbetegedésrõl. A vázizomzati problémák az elsõ
helyen szerepelnek.

• A nem fizetett házimunkával összefüggõ veszélyforrások je-
lentõsek. Ezt vallja a megkérdezettek 48 százaléka, 29% ellené-
ben. A megkérdezettek 40 százaléka szerint a fizetett munka ki-
váltotta fáradtság okozza a háztartási baleseteket, 20% ellené-
ben. Ezeket az adatokat a házimunka megterhelõ voltát muta-
tó adatok mellé helyezhetjük: a megkérdezettek 35%-ánál a
házimunka meghaladja a napi 4 órát, 32%-ánál 2 és 4 óra kö-
zött van, 25%-ánál 2 óránál kevesebb. 

• A dolgozók jelentõs hányadát nem fedi semmiféle prevenciós
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intézkedés. A jogilag elõírt kötelezettségeiket be nem tartó vál-
lalatok száma nagy (a megkérdezettek 8-27 százaléka állította,
hogy az ilyen jellegû rendelkezéseket nem tartják be vállalatá-
nál). De ennél is magasabb azon vállalatok aránya, ahol a meg-
kérdezett nõi dolgozóknak nem volt tudomása arról, hogy a
megelõzés területén mi történik a vállalatnál (29-39% között).
Azok a vállalatok, ahol a dolgozók részt vesznek a prevenciós
politika kialakításában, kivételnek számítanak (a megkérde-
zettek 17 százaléka vett részt ilyen programban). Meg kell je-
gyeznünk a válaszadási minta alapján, hogy túlnyomórészt
olyan vállalatokból érkeztek a válaszok, ahol valószínûleg az
átlagosnál jobb munkakörülmények tapasztalhatók. A válasz-
adók túlnyomó többsége szakszervezeti tagsággal, magasabb
képzési szinttel rendelkezett. Ezek a dolgozók fõleg a Firenze
környékén lévõ vállalatokban dolgoznak.

• A munkahelyi kockázati tényezõkkel kapcsolatban a felméré-
sek ellentmondásosak. Egyfelõl úgy tûnik, hogy a munkáltatók
egy része nem szolgáltat rendszeres információt. A megkérde-
zett nõi dolgozók 29 százaléka szerint a munkáltató soha nem
szolgáltat információt, 19% szerint szinte soha, 25% szerint
néha, 10% szerint gyakran, 3% szerint rendszeresen. Másfelõl
a megkérdezettek 60 százaléka szerint ez az információ megfe-
lelõ. 

Számos olyan spanyol szakszervezeti felmérést találunk, ami
szisztematikus módon tárgyalja a nemi dimenziót. Vannak ága-
zati szintûek, mint például a valenciai cipõiparban (San Miguel
del Hoyo et al., 2000), illetve a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó
ágazatban (Mellado et al., 1997) készült felmérés. Más felmérések
egy-egy témára épülnek, ilyen például a szexuális zaklatás
(Pernas et al., 2000). Az egyik legátfogóbb elemzés a kommuni-

10. Táblázat: PPrreevveenncciióóss  iinnttéézzkkeeddéésseekk  ééss  ddoollggoozzóóii  rréésszzvvéétteell  ((%%))

Igen Nem 
Nem

tudta

Nem

válaszolt

Készült-e kockázatfelmérés? 35 8 39 19

Részt vett-e a kockázatfelmérés elkészítésében? 17 15 26

Van-e a vállalatnál a szakterületen jártas orvos? 42 15 29 14

Van-e a vállalatnál prevencióval foglalkozó szolgáltatás? 40 18 29 12

Vannak-e rendszeres értekezletek a biztonság témakörében? * 26 27 31 15

+Rendszeres értekezlet biztonság témakörében. Az értekezleten részt vesz a munkáltató, a prevenciós szolgáltatás

képviselõje és a biztonságért felelõs képviselõ.

Forrás: Arena és Valzania, 2003. 
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káció és közlekedés ágazatát vizsgálja (Martínez, Moreno
Jiménez, 2001). Ez a felmérés abból a megállapításból indul ki,
hogy Spanyolországban a foglalkozás-egészségügy a férfiak mun-
káján alapul. Másrészrõl az elõállítási rendszerek átalakulása új
kockázati elemeket generál. A munka bizonytalanná válása eb-
ben fontos szerepet játszik, és sokkal szisztematikusabban sújtja
a nõi dolgozókat.37 A felmérés három kérdéskör köré csoportosul:
• a kockázati tényezõk elemzése;
• a nõi dolgozók fizikai és mentális problémáinak elemzése;
• prevenciós stratégiák kialakítása az egészségi problémák meg-

szüntetése, illetve csökkentése érdekében. 

A adatgyûjtéshez és elemzéshez a különbözõ foglalkozási ágak-
ba tartozó nõi dolgozókat hét csoportra osztották (ebbõl hatba
csak nõk tartoztak, egy pedig vegyes csoport volt). Az így meg-
kérdezett dolgozók tapasztalatait a felmérés készítõi összeha-
sonlították a szakirodalomban fellelhetõ adatokkal. 

A felmérés legérdekesebb megállapításai közül a következõket
emelhetjük ki:
• A munkakörülmények egészségre gyakorolt hatásának elemzé-

se szorosan összekapcsolódik a férfi és nõi szerepek kritikai
vizsgálatával. Megkérdõjelezhetõ a fizetett és nem fizetett mun-
ka kettéválasztásának létjogosultsága. Ahogy az egyik megkér-
dezett megfogalmazta: Ha a férfiak monoton munkát végez-
nek, a nõk kétszeresen végzik ugyanezt, mert nem csak a mun-
kahelyükön végzik ezt nap-nap után, de munka után otthon is
folytatják, csak akkor már fizetés nélkül. A nõ az, aki gondos-
kodik a háztartásról, a gyerekekrõl, a férjrõl és a szülõkrõl. És
ez az, ami hihetetlen. Egy másik megkérdezett ezt írja: A férfi
kollégák különbözõ részekre osztják az életüket. Ha egyvalami-
vel kell foglalkozniuk, mást lemondanak… Ez azért lehetséges,
mert számukra a családi élet már elrendezett dolog. Ha nincs
feleségük, aki mindent elintéz és várja õket otthon, akkor az
anyjuk teszi ezt, vagy még a szüleiknél élnek, így kevesebb
gondot jelent nekik a családi élet, mint nekünk. 

• A rugalmas és rendszertelen munkaórák a stresszt fokozó té-
nyezõk. Az adott szektorban a nõi dolgozók 77%-át érinti a
rendszertelen munkavégzés.

• A nem megfelelõ munkaeszközök, az egyéni prevenciós mód-
szerek és gyakran a munkaruházat is a kockázatot fokozó té-
nyezõk között szerepel. 

• Az a tény, hogy hagyományosan férfiak által végzett munkára
nõket is alkalmaznak, még nem jelenti a feladatok egyenlõ
megosztását. Egy nõi postás elmondása szerint a délutáni autós
levélszétosztást kizárólag férfiak végzik. 

37  A felmérés szerint az
adott szektorban a férfiak
83 százaléka, míg a nõk 74
százaléka rendelkezik
meghatározatlan idõre
szóló szerzõdéssel. 
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• Az elõadómûvészeknél a válogatás inkább esztétikai, mint rá-
termettségi szempontok szerint történik. Egy balett-táncosnõ
így ír egy televíziós szereplõválogatásról: Nem képzett balett-
táncosokat keresnek, hanem modelleket, akik szebbek nálunk,
szebb a frizurájuk, és megfelelõ mellbõséggel rendelkeznek.
Így a balett-táncosok munka nélkül maradnak.  

• A munkaintenzitás és a fárasztó testtartásban végzett munka az
egészségi problémák fõbb okai közé tartozik. A megkérdezettek
33 százaléka szerint a baleseteket a fáradtság okozza. Ez szem-
beállítható a nõi dolgozók egyéni meggyõzõdésével, miszerint
a balesetek oka saját figyelmetlenségük. 

• Magas azok aránya, akik gyógyszereket szednek (altató,
antidepresszáns, stimuláló szerek). Az adott területen a nõk 27
százaléka, a férfiak 15 százaléka él ilyen szerekkel. Az öngyó-
gyítás gyakran súlyosbítja a helyzetet. Mindeközben a munkál-
tató arra törekszik, hogy kontroll alatt tartsa az illegális szerek
(drog) és az alkohol jelenlétét a munkahelyen. 

A felmérést szakszervezeti kampány követte, aminek célja a kol-
lektív alkutárgyalásokon megfogalmazandó követelések össze-
állítása volt. Országos reklámkampány indult a felmérés eredmé-
nyeinek megismertetése céljából, szórólapokon és egy mozgó ki-
állításon keresztül.38

38  A kiállítással
kapcsolatban lásd:

http://www.fct.ccoo.es/p
df/mujer.pdf.
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EE
gyes kutatók úgy vélik, hogy a nemi dimenzió figyelembe-
vételét a foglalkozásegészségügy-politikák kialakításakor
jól indokolja az a tény, hogy a nõk száma egyre nõ a fizetett

munkakörökben. Igaz ugyan, hogy a regisztrált fizetett munkát
végzõ nõk száma harminc éve folyamatosan nõ, s már egy évszá-
zaddal ezelõtt az ipari dolgozok körében magas nõi részvételt
mértek.39 A foglalkoztatás számszerû feldolgozásakor gyakran le-
becsülik a nõi munkaerõ szerepét. A statisztikai adatok összeál-
lításakor sok esetben nem veszik figyelembe a nõk szerepét a
mezõgazdasági, kereskedelmi, mûvészeti termékek elõállításá-
ban. 

Ahogy Sylvie Schweitzer (2002) megállapítja: „Föltettük-e már
valaha azt a kérdést, hogy mióta dolgoznak a férfiak? Természe-
tesen nem. Feladataik és foglalkozásaik az általános felfogás sze-
rint olyan régiek, mint a történelem. (…) A nõk szempontjából ez
másként van. Az õ munkájukat úgy tartják számon, mint esetle-
gest, véletlent és csak nemrég óta létezõt. A közvélemény úgy
tesz, mintha nem tudná, hogy mindig is voltak nõk, akik keres-
kedõként, földmûvesként, munkásként, alkalmazottként, ápoló-
nõként, tanítóként dolgoztak. Miért találkozunk mégis ezzel a
félmondattal: Amióta a nõk dolgoznak…? Azért, mert amikor a
nõk történetérõl van szó, általában kiesik az emlékezet.” 

Igazság szerint a foglalkozásegészségügy-politikák mindig is ha-
tározott vonalat képviseltek a nemi dimenzió tekintetében. A
kérdés az, hogy vajon az elfogadott irányok hozzájárulnak-e az
egyenlõtlenségek megszüntetéséhez, vagy legitimálják a férfiak
dominanciáját a munka világában. Ez a kérdés azért fontos, mert
még mindig nem vesztette el aktualitását. A nemi dimenzióval
kapcsolatos politikák nem járulnak hozzá feltétlenül az egyenlõ-
séghez és az emancipálódáshoz. Mi több, vannak politikák, me-
lyek erõsítik az egyenlõtlenségeket és a vagyonfelhalmozást. Rö-
vid történeti áttekintés keretében bemutatjuk, hogy a nõk foglal-
koztatási arányának változatossága nincs kõbe vésett foglalkozta-
tás-egészségügyi politikai irányhoz kötve. Van választási lehetõ-
ség. 

39  Ha megnézzük a XIX.
századi ipari

foglalkoztatás szintjét,
láthatjuk, hogy ez a szint

városról városra változott
a különbözõ gyártási
ágazatok fontossága

szerint. Anna Kuliscioff
1890-es tanulmánya

szerint Olaszországban
1880-ban a munkások 27

százaléka volt férfi, 49
százaléka nõ, a

fennmaradó rész nemileg
meg nem határozott
gyerekmunkás. Vö.:

Damiani és Rodriguez,
1978. Spanyolországban,
1914-ben a munkások 15
százaléka nõ Madridban,

30 százaléka
Barcelonában, 40

százaléka Valenciában, és
csak 5 százaléka

Biscayában, ahol a vas- és
fémipar meghatározó
(Bizcarrondo, 1994).

Franciaországgal
kapcsolatban lásd:
Schweitzer, 2002.
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Lagerlof (1993, pp. 71-72.) átveszi Kauppinen-Toropainentõl azt
a táblázatot, amely a foglalkozás-egészségügy és a nemi dimenzió
lehetséges összekapcsolásának négy nagy irányát jelöli meg.

Ha a foglalkozásegészségügy-politikák általános fejlõdésének irá-
nyait akarjuk elemezni, azt látjuk, hogy fejlõdési irány a kirekesz-
tõ-protekcionista iránytól a semlegesség felé halad. Magától érte-
tõdik, hogy általános tendenciáról van szó, és egyetlen foglalko-
zásegészségügy-politikai irány sem testesíti meg az ideális tí-
pust.

A sokféle fejlõdési irány és helyzet mellett egy közös pontot mé-
gis megállapíthatunk. A nemi dimenzió soha nem merült fel ko-
molyabb értelemben vett társadalmi jellegzetességéként. Ha mé-
gis, az ezzel kapcsolatos politikai irányok inkább korrekciós,
mint prevenciós, inkább részleges, mint globális intézkedések
formájában fogalmazódtak meg. A nemi dimenziót úgy fogták
fel, mint kiegészítõ elemet, ami a nõk bizonyos területeken fellé-
põ problémáira reflektál. Az ilyen jellegû felfogás megfordítja a
prioritási sorrendet. Ahelyett, hogy abból indulnának ki, hogy a
kollektív munkakörülményeket a munka nemek szerinti felosz-
tásának keretei között kell vizsgálni, kiindulási pontjuk, hogy a
„gyengébbik nem” képviselõiként a nõk „védelemre” szoruló
csoportot alkotnak a munkahelyen. Ebben a megközelítésben a
nõk biológia kivételnek számítanak, eltérnek a normától és lé-
nyegük az anyaságban összpontosul. Bizonyos esetekben a nemi
dimenzió a „másság” kezelésének kategóriájába tartozik a fogya-
tékosság, életkor, szexuális beállítottság, etnikai hovatartozás,
bevándorlás mellett.40

VVééddeelleemm  ééss  kkiirreekkeesszzttééss  kkeettttõõssssééggee

„A természet törvényeinek megfelelõen a férfi feladata, hogy
megkeresse a mindennapi betevõt a család számára, s a nõ fela-
data, hogy munkájával ezt a családot ellássa. Az, hogy a nõ csa-
ládi kötelezettségeinek nem tud megfelelni munkahelyi kötele-
zettségei miatt, olyan társadalmi hátrány, ami ellen kormányza-

11. Táblázat: AA  ffooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggyy  ééss  aa  nneemmii  ddiimmeennzziióó  öösssszzeekkaappccssoolláássáánnaakk

lleehheettõõssééggeeii

A nemek közti különbség elfogadott

Nem Igen

Az egyenlõség aktívan

betartott norma

Nem
Nemi különbségekre

érzéketlen

Nemek sztereotip

látásmódja

Igen
Nemi kérdéshez

semlegesen viszonyul
Nemi kérdésre érzékeny

40  A legfontosabb érv a
"másság" kezelésének
fontosságát hangsúlyozó
munkáltatói, illetve
kormányzati törekvések
ellen az, hogy ezek olyan
társadalmi kapcsolatokat
tartanak fenn, melyek
elmélyítik a nemek,
etnikumok, vagy más
kritériumok alapján
megalkotott csoportok
egyenlõtlenségét.
Mennyire hihetünk a
hivatalos kampányoknak,
melyek a rasszizmustól
mentes munkahely
megteremtését
szorgalmazzák, miközben
a kormányzatok a
bevándorlókat a közrend
megbontóinak tartják, s az
etnika hovatartozás
meghatározása a
bevándorló vagy
letelepedni készülõ
dolgozók alacsonyabb
bérszintjének
megállapítását szolgálja. 
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ti úton fellépni teljesen elfogadott dolog. A legfontosabb alapelv
nem a nõk foglalkoztatásának teljes körû betiltása, hanem a há-
zasságban élõ nõk foglalkoztatásának megakadályozása oly mó-
don, hogy az a családok védelmét szolgálja.”

A holland szociális miniszter törvénytervezetének indoklása
1937-ben. (Idézet: Wierink, 2001., p. 311.)

Az ipari forradalom kezdetétõl a nõk helyzete a foglalkozás-egés-
zségügyi szempontok fontos eleme. Szerepe azonban mind a
kormányzati, mind a munkáltatói, sõt gyakran még a munkás-
mozgalmi felfogás szerint is a gyermeknevelésre összpontosult.
A kezdeti foglalkozásegészségügy-politikák tehát protekcionista-
kirekesztõ vonalat képviseltek. 

A kormányzati politikák általános elvként a munkáltató kezébe
adták a szabályozást, két kategória kivételével, ami szerintük
különleges védelmet érdemelt: a nõk és a gyerekek kategóriája.
Nem annyira egészségmegõrzésrõl volt szó, mint a biológiai és
társadalmi reprodukciós képesség megõrzésérõl, amit a munkál-
tatói profitéhség veszélybe sodorhatott. A XIX. századi higiéniai
irányzat gyakran nem tett különbséget az egészség és a munkál-
tatói erkölcs között. Vizsgálat alá vette az erkölcsi szabadosság
melegágyaként szolgáló munkakörülményeket, melyek megaka-
dályozták, hogy a munkásosztály asszimilálódjon a polgári csa-
ládmodellhez. A dolgozó nõk gyámság alá helyezése soha nem
terjedt ki a munkafeladatok egészére. Fõleg azokat a nõket érin-
tette, akik az ipari létesítményekben, illetve a bányákban kima-
radtak a család hatáskörébõl (saját családjuk, illetve munkaadó-
juk családjának hatáskörébõl). Ugyanakkor más ágazatok kiestek
a protekcionizmus hatása alól: a házimunka, fizetett vagy nem fi-
zetett formában, az otthon végzett munka, a mezõgazdaság stb. A
jogszabályilag elõírt protektív elemek csak ritkán rendelkeztek
kollektív hatállyal.  

A nõi munka betiltására vonatkozó elképzelések általában három
kérdéskör köré csoportosultak. A nõi dolgozók rossz munkakö-
rülményei veszélyeztették reprodukciós képességeiket, a fize-
tett munka károsan hatott a nõk erkölcseire, valamint a fizetett
munka megakadályozta, hogy a házasságban élõ nõk teljes egé-
szében családi feladataiknak szentelhessék magukat. Munkás-
mozgalmi szempontból egy negyedik érv is felmerült: a nõk ala-
csony fizetésük miatt konkurenciát jelentettek a férfiak számára,
és lenyomták a fizetéseket. Ehhez járult érvként a harmincas
években a tömeges munkanélküliség: felhívást intéztek a nõkhöz,
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hogy áldozzák fel magukat a munkanélküliség visszaszorítása
érdekében. 41

A XIX. század végén bevezetett politikai irányzat elemei között
említhetjük a különbözõ korlátozásokat és a nemeket megkü-
lönböztetõ szabályozásokat (súlyok emelése, ólommal való mun-
ka, munkaidõ stb.). A jogi szabályozás mellett a mindennapi
gyakorlat is a munkahelyi nemi szegregáció irányába mutatott.
Nem érdemes e politikák kiindulási alapjaként az egészségvédel-
met megjelölni, hiszen az intézkedések országról országra, gazda-
sági körülményektõl függõen eltértek. Általános tapasztalat: a
nõi munkaerõ koncentrációja egy foglalkozáson vagy ágazaton
belül szisztematikusan az alacsony bérrel párosult. Számos meg-
kötõ intézkedést találhatunk: tilos a nõk éjszakai mûszakja az
iparban; a nõk kizárása a bányákból, illetve földalatti munkákból
stb. 

A nõk bizonyos foglalkozásokból történõ kizárását szorgalmazó
jogszabályok szinte mindegyikét eltörölték, a még meglévõ egy-
két intézkedés, melyet a jogalkotók nem helyettesítettek a nõk és
férfiak egyenlõ bánásmódját elõsegítõ rendelkezésekkel, marginá-
lis szerepet játszik. (Lásd: A francia munkatörvénykönyv L 234-
2 és L 234-3 bekezdéseit.)

A szinte teljes jogi egyenlõség ellenére a szegregáció meghatáro-
zó eleme a munka világának. Teljes gazdasági szektorok (építõ-
ipar, bányászat, fémmegmunkálás stb.) szinte kizárólag férfi
munkaerõre épülnek. (Kivéve olyan „kiegészítõ” munkakörö-
ket, melyeket hagyományosan nõk töltenek be: titkárnõ, takarító-
nõ stb.) Álljon elõttünk az építõipar példája, ahogy egy szak-
szervezeti kiadványban láthatjuk (CLR, 1997): „Miért van az,
hogy az argentin építõipari szakszervezet egyik vezetõje szerint
szerencse, hogy országában a nõk nem dolgozhatnak az építõ-
iparban? Miért van az, hogy Oroszországban az építõipari szak-
szervezet egyik vezetõje büszkén jelentette, hogy tagjainak 45
százaléka nõ? Miért van az, hogy egy amszterdami építõipari
dolgozó szerint: az építkezés nehéz munka, férfiaknak való? Mi-
ért van az, hogy Újdelhiben egy építkezésen ennek az ellenkezõ-
jét mondják: ez egy nehéz és sok piszokkal járó munka, nõknek
való”. 

NNeemmii  sseemmlleeggeesssséégg::  fféérrffii  sszzeemmppoonnttookk  aallaappjjáánn

A protekcionista megközelítés lépésrõl-lépésre adta át helyét a
„semlegesség” fogalmának, s ez az átalakulás a második világhá-
ború után kezdõdött. A folyamat kronológiája minden ország-

41  A nyolcvanas évek
elején Belgiumban
ugyanezzel az indokkal
ajánlották fel a nõknek a
részmunkaidõs
foglalkoztatást egy anyagi
gondokkal küzdõ gyárban,
amely felajánlás ellen a nõi
dolgozók sztrájkkal
tiltakoztak. (Louis, 1983). 
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ban más, a lényeget tekintve azonban innentõl kezdve nem tör-
téntek fontosabb lépések a nõi fizetett munkaerõ kizárására. 

A nõk munkaerõ-piaci kizárására irányuló utolsó intézkedések az
1929-es gazdasági világválság és a második világháború közti
idõszakban születtek: házasságkötés után automatikusan meg-
szûnõ munkaviszony (Spanyolországban Franco alatt); a nõi
munkaerõnek a teljes foglalkoztatottság 10%-ára süllyesztése,
kivéve egyes specifikusan nõi foglalkozásokat (Olaszországban
Mussolini alatt). A valóságban ezek az intézkedések nem érték el
céljukat, s nem kizárólag a diktatúrák vagy a katolikus hagyomá-
nyokkal rendelkezõ országok alkalmazták õket. Belgiumban, a
katolikus szervezetek nyomására, 1933 és 1935 között a katoli-
kus-liberális kormánykoalíció olyan jogszabályokat hozott, me-
lyek megszabták az iparban foglalkoztatott nõk arányát, és befa-
gyasztották a nõi munkaerõ felvételét a közigazgatásban (Coenen,
1991). Ezeket a jogszabályokat azonban nem alkalmazták teljes
hatályukban, s 1935-ben, a szocialisták kormányra kerülésével el
is törölték õket. Hollandiában a férjezett asszonyok munkaerõ-pi-
aci jelenlétének megakadályozására tett utolsó kísérlet 1937-ban
történt, s a katolikus szociális miniszter nevéhez fûzõdik. Své-
dországban a 20-as, 30-as években több kísérlet történt a nõi fog-
lalkoztatás visszaszorítására (Nickell, 1994). Három szociálde-
mokrata képviselõ 1927-ben benyújtott parlamenti indítványa
szerint „egy nõ csak egy urat szolgálhat egyszerre”. A férjezett as-
szonyok megkülönböztetésére irányuló törekvések 1939-ben
szûntek meg. A második világháború után bizonyos foglalkozá-
sok gyakorlását akadályozó jogi tényezõk fokozatosan megszûn-
tek. Ez nemcsak a munkahelyi egészséggel hozható összefüggés-
be. 

Napjainkban a nemi semlegesség a foglalkozásegészségügy-poli-
tikák legfõbb jellemzõje az Európai Unió tagállamaiban. Ez an-
nyit jelent, hogy a foglalkozás-egészségügyi kérdéseket a dolgo-
zó absztrakt definícióján keresztül közelítik meg, ahol a férfi
munkaerõ a viszonyítási alap. Ez ugyanakkor egy mestersége-
sen kreált viszonyítási alap, ami nem egyeztethetõ össze azzal a
sokféleséggel, amit a férfi munkaerõ területén találhatunk. Így
például az építõipari munka nem egyeztethetõ jobban össze a
„férfitermészettel”, mint az ápolónõi munka a „nõi természettel”. 

A semlegesség három dimenzió megkerülését jelenti:
• A biológiai különbségek általános figyelmen kívül hagyása,

kivéve az anyasággal kapcsolatos aspektusokat. Csak kivételes
esetben történik meg, hogy olyan normarendszert sikerül felál-
lítani két különbözõ kockázatelemzés alapján, ami mind a fér-
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fiakat, mind a nõket hatékonyan védi.
• A feladatok megosztása férfiak és nõk között külsõ tényezõnek

számít, olyan tényezõnek, amiben a prevenciós politikák nem
játszanak különösebb szerepet.

• A fizetett és nem fizetett munka közti esetleges összefüggéseket
egyéni tényezõnek tekintik. Ez a gyakorlatban általában a fele-
lõsség áthárításban nyilvánul meg. A nõket teszik felelõssé
azért, ha elhanyagolják egészségüket a család körüli munkavég-
zés során, és fordítva, ha feláldozzák családi feladataikat a kar-
rier érdekében. 

Megfigyelhetjük, hogy a nemi semlegesség nem érintette az anya-
ság védelmével kapcsolatos rendelkezések legnagyobb részét.
Csak a skandináv országokban indult meg a reprodukciós egés-
zség globális megközelítése (Finnországgal kapcsolatban lásd:
Kauppinen-Toropainen, 1993). A férfiak és nõk reprodukciós
egészségének átfogó megközelítését szorgalmazzák, ahol a ne-
mekre vonatkozó külön rendelkezések csak valóban specifikus
esetekben születnének. 

AAzz  aannyyaassáágg  aa  nnõõkk  eeggyyeettlleenn  ssppeecciiffiikkuuss  bbiioollóóggiiaa  jjeelllleemmzzõõjjee??

A „nõk” megjelenése a semlegességet hirdetõ politikákban termé-
szetesnek tûnhet. Két kritikai szempontot mégis megfogalmazha-
tunk ezzel kapcsolatban.

A „biológiai” tényezõ itt egy társadalmi funkció honosítására
irányuló tényezõként jelenik meg. Ha máshogy akarjuk megfogal-
mazni, ez a megközelítés egyszerre túlságosan specifikus és nem
eléggé specifikus…

Túlságosan specifikus… abban az értelemben, hogy a reproduk-
ciós egészséget veszélyeztetõ tényezõk nem korlátozódnak a vá-
randós nõk egészségét veszélyeztetõ körülményekre. A férfiak
és nõk egészségét egyformán érintik, igaz különbözõ tekintet-
ben. Nehéz feloldani a férfi nemzõkészséggel kapcsolatos prob-
lémák és a munkakörülmények kapcsolata körüli hallgatást. Szá-
mos esetben az anyasággal kapcsolatos speciális szabályozás ar-
ra szolgát, hogy ne kelljen az egészségre ártalmas szerek és ténye-
zõk összességét megsemmisíteni.

Tegyük hozzá, hogy azok a törekvések, melyek az anyaságot
alapvetõen biológiai tényezõnek tartják, soha nem akadályozták
meg a törvényhozókat abban, hogy különbséget tegyenek az
egyes szektorokban dolgozó nõk közt. Az otthon dolgozó vagy a
mezõgazdasági munkát végzõ nõk például számos esetben nem
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tartoznak az anyasággal kapcsolatos jogszabályi védelem hatálya
alá. A háztartási alkalmazottak vagy az önfoglalkoztató nõk a
mai napig nem tartoznak a közösségi direktíva hatálya alá. Bel-
giumban az ugyanolyan veszélynek kitett várandós nõk társa-
dalombiztosítási fedezettel megoldott távolmaradása foglalko-
zási kategóriák szerint változik: a kórházi ápolónõk kedvezõbb
feltételekben részesülnek, mint a takarítással foglalkozó sze-
mélyzet, miközben majdnem azonos mértékben vannak kitéve
biológia jellegû kockázatoknak. 

Nem eléggé specifikus… abban a tekintetben, hogy ez a hirtelen
jött érdeklõdés a nõk biológiai szerepével kapcsolatban az anya-
ságra korlátozódik. A biológiai jellemzõkhöz kapcsolódó egyéb
kérdések soha nem merülnek fel. A menstruációs problémák és
a munkakörülmények összefüggésével foglalkozó szakirodalom
szinte nem létezik. Ugyanakkor a nõi dolgozók körében folytatott
felmérések alapján ez a kérdés prioritásnak tûnik, ugyanúgy,
ahogy a szexuális teljesítõképesség és a munkakörülmények ös-
szefüggése is nagyobb jelentõséget képvisel a dolgozók szem-
szögébõl, mint a foglalkozás-egészségügyi szakemberek megköze-
lítésében (Corradi, 1991; Rotenberg, 2001; Arena, Valzania,
2003). 

AA  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  eelliissmmeerrééssee::  
sszzeerreennccsseejjááttéékk,,  aahhooll  aa  nnõõkk  ssoosseemm  nnyyeerrnneekk??

X asszony 45 éves ápolónõ.42 25 éves kora óta rokkantak idõsott-
honában dolgozik. Rendszeresen emeli a betegeket és helyezi
õket az ágyba. X asszony lumbágótól szenved. Az orvosi kezelé-
sét súlyos utóhatások követték. Ezért bele kellett törõdnie abba,
hogy más munkát kell végeznie, és elfogadta, hogy fizetése csök-
ken. Spanyolországban, Luxemburgban és Dániában bizonyos
feltételek mellett lumbágóját foglalkozási megbetegedésnek tekin-
tenék. Olaszországban és Svédországban bizonyítania kellene,
hogy megbetegedése munkájának következménye; a korábbi ta-
pasztalatok azonban azt mutatják, hogy kérelmét valószínûleg
elutasítanák. Franciaországban a lumbágót akkor ismerik el, ha
ezt elmozdult porckorong és egyéb, komoly egészségkárosító té-
nyezõk kombinációja okozza. X asszony esete nem tartozik ebbe
a kategóriába A németországi feltételek is valószínûtlenné te-
szik, hogy megbetegedését a munkához kapcsolódó megbetege-
désként ismerjék el. Portugáliában megkímélhetné magát a feles-
leges papírmunkától, mivel kérelmét azonnal elutasítanák. Bel-
giumban is több mint valószínû az elutasítás. Igaz, vigasztalód-
hatna azzal, hogy szakemberekbõl álló bizottság elé kerülne az
ügye. A bizottság számos kérdést és kifogást vetett fel azzal kap-

42  X asszony esetét az
Eurogip (2002-c) tárgyalja.

Több európai országban
összehasonlítja a

lumbágóval és az allergia
által létrejött asztmával

kapcsolatos helyzetet. A
fenti leírásban a tényeket

és az eredményeket
leegyszerûsítettük. Nagy-
Britannia és Írország nem
vett részt a felmérésben.
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csolatban, hogy a lumbágót fölvegyék-e a foglalkozási betegségek
listájára, de véleménye a jövõben változhat
. 
Egy másik tanulmány (Hulshof et al., 2002) hipotetikusan vizsgál
egy másik esetet, ahol a dolgozó nõ nyerges vontató vezetõje-
ként az állandó rázkódás miatt hátfájással és ülõidegzsábával
küszködik. A megbetegedés megítélése országonként változik, s
ez jelezi, hogy nincs megfelelõ harmonizáció ebben a témában. A
foglalkozási megbetegedéseket még mindig nem nagyon ismerik
el az EU tagállamokban. (Eurogip 1999; De Brucq, 2001; Vogel,
2001; Eurogip, 2002-a és b). 

Az elismerés hiányának következményei az alábbiak:
• Sok rendellenesség nem nyilvánvaló, így nem szerepel a pre-

venciós politikák prioritásai között sem.
• A források nagymértékû transzferje a munkaadók javára. Hol-

landia kivételével minden uniós tagállam létrehozta a foglalko-
zási megbetegedések kompenzációs rendszerét, amit általában
közvetlenül a bérbõl élõk járulékaiból finanszíroznak.43 A fog-
lalkozási megbetegedések elismerésének hiánya oda vezet,
hogy a költségek egy része az egészségkárosodást elszenvedõ
dolgozót terheli (a kényszerû munkahely változtatás miatt, a
munkanélkülivé válásból fakadó jövedelemveszteségek okán és
a rokkanttá válás mellékhatásai miatt). A számla másik részét
az általános egészségkassza fizeti (betegbiztosítás, rokkantsági
nyugdíj, munkanélküli járadék, társadalombiztosítás stb.). A
foglalkozási megbetegedésben szenvedõk úgy találják, hogy
egészségügyi költségeik finanszírozása kedvezõbb, mintha azt
az általános egészségügy keretén belül kapnák. Egy nemrég
kiadott jelentés szerint Franciaországban az üzemi balesetek és
foglalkozási megbetegedések bejelentésének elmulasztása mi-
att az egészségügyi kiadások jelentõs része az általános társada-
lombiztosítási kasszát terheli. A teljes összeg évente 368 és
550 millió euró között lehet.44 Az egészségkárosodást elszenve-
dõ dolgozóknak szánt költségtranszferekben is tapasztalhat-
juk a nemi dimenziót. Az el nem ismert foglalkozási megbete-
gedésben szenvedõ dolgozó feleségének vagy egyéb nõroko-
nának nem fizetett többletmunkát kell végeznie. (Scavone,
2002). 

Egy foglalkozási megbetegedés el nem ismerése gyakran elkese-
redést vált ki az elszenvedõbõl, aki megtapasztalhatja ügyében az
igazságtalanságot és a névtelen hatalom erejét. Ezek az érzések az
egészségkárosodást tovább mélyítik. Nagyon kevés az olyan szak-
szervezeti tisztségviselõ, akinek ne lennének tanulságos törté-
netei ezzel kapcsolatban. Vannak egészségkárosultak, akik éve-

43  A helyzet Nagy-
Britanniában egyedülálló.
Az üzemi balesetek és
foglalkozási
megbetegedések
kompenzációját nem
bérarányos befizetéseken
alapuló egyéni
járulékokból
finanszírozzák, hanem a
társadalombiztosítási
keretbõl. A kompenzációs
szint sokkal alacsonyabb,
mint általában az Európai
Unióban. Az érdekeltek
gyakran kiegészítõ
kártérítésért folyamodnak
a munkáltató civil
felelõsségére alapozva.
Ezért van olyan sok jogi
vita.  A munkáltató be kell
hogy biztosítsa magát
minden lehetséges -
munkahelyi ártalom
következtében benyújtott -
kártérítéssel szemben.
Következtetésképpen a
kiadások többségét a
biztosítás és a jogi
eljárások emésztik fel, s
nem sok jut a
társadalombiztosítási
rendszeren belül
létrehozott kompenzációs
pénztár feltöltésére.

44  Lévy-Rosenwald
asszony jelentése, 2002.
szeptember, idézi: Santé
et Travail, No. 41, p. 14. A
jelentés a balesetek és a
megbetegedések
bejelentésének
hiányosságaival
foglalkozik. 
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ken át küzdenek a szakorvosi véleménnyel, az adminisztrációs és
jogi eljárásokkal. Csak kevesen jönnek ki gyõztesen.  Vannak
olyan esetek, amikor maga az orvos javasolja az egészségkárosult-
nak, hogy tekintsen el a foglalkozási megbetegedés jelentésétõl,
elõre tudva azt, hogy páciensének milyen fárasztó és kétes kime-
netelû eljárásoknak kell elébe néznie.45 Érdemes megnézni a ne-
mi dimenziót a be nem jelentett foglalkozási megbetegedésekkel
kapcsolatban. A diszkrimináció olyan mértékû, hogy meghazud-
tolja a döntõen nõk körében tapasztalt megbetegedések megelõ-
zésével kapcsolatos politikákat is.  Az intézményes diszkriminá-
ció elemeit az egyes országok sokkal korábban beépítették rend-
szereikbe, mint ahogy az uniós politika egyáltalán megjelent vol-
na; ennek ellenére aggasztó, hogy a közösségi politika soha nem
hatott az elõbbiek status quo-jára. 

Elemzésünk két kérdésre összpontosít: a foglalkozási megbetege-
dések elismerésével kapcsolatos hiányosságok mennyiben érin-
tik nagyobb mértékben a nõket, mint a férfiakat, és milyen poli-
tikát folytat az Európai Unió e téren?  

AA  nneemmii  ddiimmeennzziióó  ééss  aa  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk

Valamennyi rendszer egyik fõ jellemzõje a férfiak és a nõk közöt-
ti diszkrimináció. Azokban az országokban, ahol a statisztika
tartalmaz nõkre s férfiakra vonatkozó bontást, a következõ tren-
deket figyelhetjük meg46 :
• a foglalkozási megbetegedéseket ritkábban jelentik a nõk, mint

a férfiak esetében;
• a foglalkozási megbetegedések okán benyújtott kérvények el-

utasításának aránya magasabb a nõk, mint a férfiak esetében;
• az elismert foglalkozási megbetegedések nettó száma (amelyet

az elõzõ két kategória alapján számítunk) mindig alacsonyabb
a nõk, mint a férfiak esetében47;

• azokban az országokban, amelyekben  létezik ilyen rendszer, a
nõket jobban érinti  foglalkozási megbetegedéseket elismerõ
vegyes rendszer megfelelõ mûködése. Vegyesnek nevezzük
azokat a rendszereket, ahol, bár létezik a foglalkozási megbete-
gedések listája, lehetõség van a listán nem szereplõ megbetege-
dés elismertetésére is.

Mivel kimerítõ értékelés nem született még, kiválasztottunk né-
hány olyan adatot, ami önmagáért beszél.48 Az elemzés két or-
szágra – Nagy-Britanniára és Belgiumra – koncentrál, ahol a fog-
lalkozási megbetegedések felismerésének rendszere nagyon kü-
lönbözõ eredményeket produkál. A dániai és svédországi példák
némi kiegészítõ információval szolgálnak. 

45  Néha a megbetegedés
elhallgatását kevésbé

"nemes" célból javasolja az
orvos. A foglalkozási
megbetegedésekkel

foglalkozó orvosokat
felmérõ holland kutatás
felfedezte, hogy nagyon

nagy mértékû a jelentések
elmulasztása. A

foglalkozási
megbetegedéseket nem

jelentõ orvosok 22
százaléka arra hivatkozott,
hogy azért javasolta ezt a

dolgozónak, hogy
megelõzze a munkaadónak

a bíróság elé citálását.
(NCB, 2001).

46   Megjegyzéseink
döntõen dán, belga, olasz,

brit és svéd statisztikák
elemzésén alapulnak.
Általános tapasztalat,

hogy a statisztikák ritkán
veszik figyelembe a nemi

dimenziót, s így ritkán
lehet õket felhasználni a

nemi hovatartozás
következtében kialakuló

különbségek mérésére. A
francia és német

statisztikák
használhatatlannak

bizonyultak.

47  Olaszországban az
elutasítási ráta kissé

alacsonyabb csak a nõk
esetében, s ugyanez

vonatkozik a nõket érintõ
foglalkozási

megbetegedésekre is (a
jelentett esetek kevesebb,

mint 10 százaléka).

48  Belgiumban létezik egy
kezdeményezés, amely

kivételt képez a területi
megosztás íratlan szabálya

alól. Ennek köszönhetõ,
hogy a legtöbb intézmény
figyelmen kívül hagyja az

esélyegyenlõséget a
munkakörülményekkel

összefüggõ egészségügyi
hatásokkal kapcsolatban.

2001-ben az Egyenlõ
Esélyek Tanácsa

ismertetõt készített annak
érdekében, hogy

elõmozdítsa az üzemi
balesetek és a foglalkozási

megbetegedések
felismerését. A Tanács

hangsúlyozta, hogy a
statisztikai adatok

hiányosak és nem eléggé
átláthatók, s ez

megakadályozza a nemi
szempontból történõ

elemzést. Aláhúzta a nõk
körében a munkahelyi

megbetegedések
felismerésének

fontosságát. (Chronique
Féministe, 2001, pp. 75-

81).
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Az Európai Unión belül Nagy-Britanniában a legalacsonyabb az
elismert esetek száma a rendszer által lefedett dolgozók számá-
hoz képest. Ezzel szemben Belgiumot nagyon magas felismerési
arány jellemzi. Az Eurogip szerint (2002-a, p. 22.) 1994-ben Bel-
gium az elsõ helyet foglalta el 100 ezer biztosított dolgozóra esõ
189 elismert foglalkozási megbetegedéssel. 2000-re Belgium az
ötödik helyre esett vissza (Franciaország, Spanyolország, Své-
dország és Dánia mögött), ám még így is viszonylag jó helyet
foglal el – 112/100 ezer aránnyal –, fõleg, ha ezt a németországi
49/100 ezer vagy az olaszországi 33/100 ezer aránypárhoz vi-
szonyítjuk. 

A két összehasonlító tanulmány egy harmadik – „érzékenynek”
minõsülõ – rendszer gyors feltérképezésével egészül ki. A rend-
szer jellemzõje, hogy sok jelentés érkezik, ugyanakkor nagy a
szelektivitás (gyakoriak az elutasítások). 

Úgy tûnik, hogy a nõkrõl és a férfiakról külön-külön is adatokat
szolgáltató országok közül Nagy-Britanniában a legerõsebb a
diszkrimináció.  Valójában az adatok korlátozottan állnak rendel-
kezésre, ezek azonban azt mutatják, hogy az Európai Unióban az
elismert foglalkozási megbetegedések a nõk átlagosan 25-40%-át
sújtja. Nagy-Britanniában arányuk 10% alatt van. Ugyanakkor
Nagy-Britannia az egyik olyan ország, ahol a foglalkozási megbe-
tegedések költségeit a társadalombiztosítás fedezi, s ezek a költ-
ségek alacsonyak mind az egy évben elismert esetek számát,
mind a teljes kifizetett összeget tekintve.49 Az elmúlt idõszak-
ban évente kevesebb, mint 7500 foglalkozási megbetegedést re-
gisztráltak hivatalosan. Ezzel szemben pl. Spanyolországban
2000-ben 20.000 esetet regisztráltak, pedig itt kevesebb a biztosí-
tottak száma. 

Nagy-Britanniában két csoportra osztják a foglalkozási megbete-
gedéseket: légzési rendellenességek50 és más rendellenességek.
Az elõzõ csoportba tartozik a pneumoconiosis (porártalom), aszt-
ma, krónikus bronchitis, azbeszt által okozott tüdõrák és
mesothelioma. Az esetek 97 százaléka férfiakra vonatkozik. 2000-
ben 2605 munkavállaló közül 65 nõ esetében ismertek el a mun-
kavégzéshez kapcsolódó légzési rendellenességet. 2000-ben, a
foglalkozási asztma esetében, az összes elismert eset (168 fõ) kö-
zül a  nõk (33 fõ) csak 20 százalékot tettek ki, annak ellenére,
hogy a tömeges megbetegedésekkel foglalkozó tanulmányok
többsége szerint a foglalkozási asztma viszonylagosan nagy
arányban fordul elõ a nõi dolgozók között. Hozzá kell tenni,
hogy az asztma mint foglalkozási megbetegedés elismerése drasz-

49  A legtöbb foglalkozási
megbetegedést illetõen
1986 óta csak a legalább
14 %-os vagy ezt
meghaladó
munkaképtelenné válás
esetén kapható kártérítés.
(HSE, 2001).

50  HSE-adatok (2001, pp.
188 et seq.). Nagyon
nehéz e kiadványokból
gender specifikus
adatokhoz jutni. Az
összesített adatok alapján
nem lehet eldönteni, hogy
mi vonatkozik a férfiakra
és mi a nõkre. A nõkre
vonatkozó adatokat az
egyes betegségeknél
zárójelben jelzik. A
jelentés szerint, ahol nincs
megadva zárójeles adat,
ott az adat a férfiakra
vonatkozik.
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tikusan visszaesett 1994 és 2000 között: 506 esetrõl 168-ra. Ez a
csökkenés valószínûleg az adminisztratív regisztrációs eljárásban
bekövetkezett változásnak tudható be (HSE, 2001). A nagy-bri-
tanniai adatok nem informálnak az elutasításokat illetõen (lásd:
HSE, 2001). A rendelkezésre álló információ arra vonatkozik,
hogy hány megbetegedést ismertek el foglalkozási betegségként
és az érintettek kaptak-e kártérítést. 

A második csoportba tartozik minden egyéb – nem légzési –
megbetegedés és rendellenesség. Ebben a kategóriában 1999-
2000-ben a nõk 10 % alatt képviseltetik magukat: 436 esetben az
összes 4690 esetbõl.  Csak két olyan alkategória van, ahol na-
gyobb a nõk aránya. Az egyik a vázizomzati rendellenességek
(1999-2000-ben 305 nõ az összesen 431 esetbõl) és a biológiai ha-
tóanyagokkal összefüggõ rendellenességek (1999-2000-ben 5 nõt
érintett az összesen 7 esetbõl). Az elõbbi rendellenességek elis-
merése olyan ritka, hogy e számok nem befolyásolják jelentõ-
sen az összképet. A nem légzési megbetegedések kb. 70 százalé-
ka csupán egyetlen rendellenességhez kapcsolható: vibrációs fe-
hér ujj effektus (más néven Raynaud-szindróma). 1999-2000-ben
3212 elismert esetbõl öt volt nõ. Valószínûleg Nagy-Britannia
az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol több
mesotheliomás esetet (652) ismernek el, mint vázizomzati meg-
betegedést (431 eset 2000-ben, illetve 1999-2000-ben). 

Az, hogy 1999-2000-ben kb. 500 nõ esetében ismertek el foglal-
kozási megbetegedést (ami az összes eset kb. 7 százaléka), mutat-
ja, hogy a brit nõket kizárják a foglalkozási megbetegedések kár-
térítési rendszerébõl. Ha a 10 évvel ezelõtti adatokat vizsgáljuk,
azt látjuk, hogy ez a kizárás kissé erõsödött (OECD, 1993). 1990-
91-ben az elismert foglalkozási megbetegedések száma enyhén
meghaladta a 9253 esetet. Az összes eset kevesebb, mint 9 száza-
léka (809) érintette a nõket. Egyéb kompenzációs lehetõségek is
léteznek. A foglalkozási megbetegedésben szenvedõ dolgozók
kártérítést kaphatnak munkaadóiktól, ha bebizonyítják a munka-
adó polgári felelõsségét a bekövetkezett kárt illetõen. A jogi utat
meglehetõsen gyakran alkalmazzák Nagy-Britanniában. Bizo-
nyos esetekben a munkaadói biztosítótársaságok kollektív kom-
penzációs politikát alkalmaznak, hogy megakadályozzák az egyé-
ni perek tömegessé válását.  Legjobb tudásunk szerint Nagy-Bri-
tanniában nem végeztek felméréseket arról, hogy e polgári perek
vagy a biztosítók döntései mennyiben érintik a nõket és mennyi-
ben a férfiakat. 

Belgiumban (FMP, 2002) a Foglalkozási Megbetegedések Alapjá-
hoz (Fund for Occupational Diseases, FMP) 2000-ben 4965 kére-
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lem érkezett a listázott foglalkozási megbetegedésekkel kapcso-
latos kártérítések ügyében (a magánszektorban)51. Ebbõl 807-et –
azaz valamivel több, mint 16 százalékot – nõk nyújtottak be. Az
FMP 1610 elsõ kérelmet kapott, ezek közül 387 származott nõi
dolgozóktól (kb. 24%). 

Az FMP a listázott foglalkozási megbetegedések kompenzációjá-
val kapcsolatos 2015 kérelemre pozitívan válaszolt, 290 kére-
lem nõkre vonatkozott (kb. 14%). 2180 kérelmet elutasított, be-
leértve 235 nõi dolgozóét (kb. 11%)52. Sokkal több elutasítás szü-
letett a nyitott rendszerben tárgyalt megbetegedésekkel kapcso-
latban. 86 munkaképtelenségi kérelmet fogadtak el és 1261-at
utasítottak el (az elutasítási arány meghaladja a 94 százalékot). A
kedvezõ döntések közül 36 esetben nõkrõl volt szó (kb. 43%). A
legtöbb pozitív döntés vázizomzati megbetegedési ügyben szüle-
tett. Ha összeadjuk a listás és a nyitott rendszer eseteit, megálla-
píthatjuk, hogy a kérelmek kb. 19 %-át nõk adták be, és õk élvez-
ték a pozitív döntések 15%-át. Mindkét rendszerben az elutasí-
tás kissé nagyobb mértékû férfiak esetében. A magyarázat egysze-
rû: a nõk a férfiaknál jobban függnek a nyitott rendszertõl.  Ennél
részletesebb elemzést nehéz lenne végezni. Az FMP által nyilvá-
nosságra hozott statisztikai adatok nem eléggé átláthatóak, így
nem tudtunk több információhoz hozzájutni nõkre és férfiakra
vonatkozóan. Nem állnak rendelkezésre nemi bontású statiszti-
kák sem az elutasításokat, sem a jelentett rendellenességeket il-
letõen. Az FMP kiadványai sosem tartalmaznak nemekre vonat-
kozó elemzéseket a hozott döntések hatásáról.

Ha a belga esetet hasonlítjuk össze a többi uniós tagállamban
tapasztalható helyzettel, számos trendet különböztethetünk meg: 
• A döntõen a férfiakat érintõ „hagyományos” megbetegedések

elismerésének aránylag nagy száma (szilikózis, halláskároso-
dás).

• Valódi javulás a szintén fõleg férfiakat érintõ, mechanikai rez-
géssel kapcsolatos megbetegedések elismerését illetõen. 2000-
ben 1105 pozitív döntés született a fizikai tényezõk következ-
tében létrejött foglalkozási megbetegedésnek betudható állan-
dó munkaképtelenséget illetõen, 830 esetben – közöttük három
nõ esetében – ezt mechanikai vibráció okozta. 

• Megdöbbentõ, hogy a listás rendszerben a fizikai tényezõknek
betudható megbetegedések esetében az elismert eseteknek min-
dössze 5 százaléka érintette a nõket. Az epidemológiai adatok
alapján sokkal magasabb számot várnánk. Felvetõdik tehát a
kérdés, hogy vajon e listákat nem úgy készítették-e, hogy töb-
bé-kevésbé rendszeresen kizárják a nõi dolgozókat leginkább
érintõ megbetegedéseket. Például az epicondylitis

51  A kérelmezés okai:
ideiglenes vagy állandó
munkaképtelenség
kompenzációja; kérelem
egészségügyi ellátásra;
kérelem megelõzésre
(oltás); kérelem a
terhesség miatti
felmentésre. Ezen adatok
elemzésekor mi csak a
munkaképtelenség esetén
kérelmezett
kompenzációra
szorítkoztunk, és arra,
hogy e kérelmeket
elfogadták-e vagy sem
(ami egyet jelent a
foglalkozási
megbetegedés
elismerésével). Ha
foglalkoztunk volna a
terhesség alatti
munkavégzéssel
kapcsolatos kérelmekkel
vagy az oltás iránti
kérelmekkel (amelyek
közül sok a kórházi
dolgozóktól érkezett), a
nõk elõtérbe kerültek
volna. Ezek az esetek
azonban nem
kapcsolódnak a
foglalkozási
megbetegedésekhez.

52  Éves szinten a
döntések száma nem
pontosan azonos a
kérelmek számával.  A
kérelmeket beadási év
szerint regisztrálják. A
döntés megszülethet
ugyanebben az évben
vagy késõbb. Ha több
év átlagát vesszük
figyelembe, a kérelmek
és a döntések száma
hasonló.
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(csontbütyökgyulladás) csak az elõadómûvészek esetében elis-
mert foglalkozási megbetegedés. Más uniós tagállamok adatai
azt mutatják, hogy ha az epicondylitis foglalkozási megbetege-
désként történõ elismerését más ágazatokra is kiterjesztették
volna, lényegesen több nõ esetében ismerték volna el foglalko-
zási megbetegedésként. 

• A nyitott rendszer mûködése nem kielégítõ (Lecomte 1995).
Nagyon kevés esetet ismernek el ennek keretében, ráadásul az
olyan megbetegedéseket, mint a lumbágó, rendszeresen kizár-
ják.53 Úgy tûnik, hogy a rendszer hibái arra ösztönöznek, hogy
a dolgozó ne jelentse a foglalkozási megbetegedést. Sok esetben
az áldozatok nem vállalják az akadályokat, amelyek a foglalko-
zási megbetegedésük elismeréséhez vezetnek. Ez a magatartás
különösen szembetûnõ a kéztõcsatorna-szindróma esetében.
2000-ben csak hét fõ szerette volna elismertetni megbetegedé-
sét a nyitott rendszer keretén belül. Hatot közülük elutasítot-
tak!

• A mentális egészségügyi problémákat teljes egészében tabu-
ként kezelik, annak ellenére, hogy az EU-s jog elismeri az erõ-
szak és a szexuális zaklatás következtében fellépõ foglalkozás-
egészségügyi problémákat. A helyzet nem jobb más EU-s tagál-
lamokban sem.

A dán rendszer érdekes elemeket tartalmaz. Az elõre meghatáro-
zott foglalkozási megbetegedések listája hosszabb, mint az EU
más tagállamaiban. Ez magyarázatot ad arra – amit az Eurogip
(2000-a) adatai 1995 óta következetesen mutatnak –, hogy miért
a dánok jelentik a legtöbb foglalkozási megbetegedést. Másfelõl
viszont Dánia azon országok közé tartozik, ahol a listás rend-
szer alapját képezõ oksági viszony feltételezése a legkevesebb
garanciát nyújtja a dolgozóknak. Az elutasítási arány a legmaga-
sabbak között van az Európai Unióban, a dániainál csak Ola-
szországban és Luxemburgban magasabb (Eurogip, 2002-a). Fel-
tételezhetõ, hogy középtávon ezek az elutasítások visszatartó
hatással lesznek, és számos munkavállaló egyáltalán nem is fog-
ja kártérítési igényét bejelenteni megbetegedés esetén. Ez lehet a
magyarázata annak, hogy 1995 és 2000 között tartósan csökkent
a jelentett megbetegedések száma. De vajon az elutasítások egy-
formán érintették a nõket és a férfiakat? A dán munkahelyi bale-
setek kártérítési hivatalának 1999-es jelentése leleplezõ erejû
(AK, 1999). Kezdetben a nehéz teher mozgatása következtében
kialakuló, bejelentett foglalkozási megbetegedések és a váratlan
balesetek száma csaknem azonos volt. Nagyon hasonlóak a nõket
és a férfiakat érintõ adatok: a jelentések 48,97 százaléka a nõket
érintette, akik az összes biztosított dolgozó 47,59 százalékát tet-
ték ki. Ugyanakkor az idõszak végén az elutasítások egészen

53 1996. május 8-án az
FMP vezetõi tanácsa

(amelyet egyenlõ számban
alkotnak a munkaadók és

a szakszervezetek
képviselõi) elutasította,

hogy bármilyen típusú
lumbágót felvegyenek a
listára. A döntést olyan

nyilatkozat kísérte, amely
kevés jót ígér azoknak,

akik a nyitott rendszeren
keresztül próbálják

igényeiket érvényesíteni.
A vezetõi tanács

megjegyezte, hogy
"nagyon nehéz lenne az

egyes esetekben, a
gyakorlatban bizonyítani a
meghatározó és közvetlen

oksági összefüggést a
megbetegedés és maga a

foglalkozás között".
(Bulletin d'information du
FMP, November 1997, p.

42).
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mást mutattak. Míg a férfiak és nõk gyakorlatilag azonos arány-
ban jelentettek megbetegedést, az elismerések 62,41 százaléka
a férfiakat érintette (1999-es adatok). Ennek a fõ okai valószínû-
leg azok a korlátozó záradékok, amelyeket bizonyos megbetege-
dések elismerésének feltételét képezik. Ennek tudható be, hogy
a vázizomzati megbetegedések elutasítási aránya a legmagasabb
(93 százalék körüli 1999-ben). A foglalkozási megbetegedések
értékelése nagyságrendi alapon különbözik attól függõen, hogy a
jelentési vagy az elismerési arányt vesszük figyelembe. A leg-
nagyobb arányban a bõrbetegségeket ismerik el (864 esetet 1999-
ben), a második helyen következnek holtversenyben a vázizom-
zati megbetegedések és a halláskárosodással kapcsolatos problé-
mák (de sokkal kisebb számmal: 366, ill. 365 eset). Ha azonban a
jelentett megbetegedéseket nézzük, a vázizomzati rendellenessé-
gek elsõ helyre kerülnek 6000 esettel, s ezeket követik a hallás-
sal összefüggõ problémák (kb. 2.000 eset), majd a bõrbetegségek
(kb. 1.300 eset).

FFooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  SSvvééddoorrsszzáággbbaann::  

HHooggyyaann  vveesszzééllyyeezztteettiikk  aazz  eeggyyeennllõõssééggeett  

aa  mmeeggsszzoorrííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseekk??

Svédország hosszú ideje kivételnek számít Európában, itt isme-
rik el legnagyobb számban a foglalkozási megbetegedéseket.
1993-ban a kormány elhatározta, hogy – egy megszorító csomag
részeként – felülvizsgálja a foglalkozási ártalmakra vonatkozó
biztosítási törvényt. Egészen addig az üzemi balesetet úgy hatá-
rozták meg, mint a munkahelyen bekövetkezett balesetet vagy
egyéb veszélyes esemény következményét. 1993 óta más ténye-
zõket csak akkor lehet figyelembe venni, ha „nagy valószínû-
séggel” azok okozták a dolgozó által jelentett sérülést. 

Korábban oksági összefüggést feltételeztek a veszélyes tényezõ és
a sérülés között, ami a munkavállaló hasznát szolgálta, „egészen
addig, amíg nem találtak ezt cáfoló, jóval erõsebb érveket”. 1993
óta ez a munkavállalók érdekét szolgáló feltételezés nagymér-
tékben felhígult: az oksági kapcsolatot igazoló tényezõk váltak
„meghatározóvá”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bizonyí-
tás az áldozatot terheli. 

Ugyanakkor Svédország soha nem tett különbséget a listás rend-
szer, amelynek során az oksági feltételezés a dolgozók érdekét
szolgálja, és a nyitott rendszer között, ahol a dolgozónak kell
hatékonyan bizonyítania az oksági viszonyt. A múltban a rend-
szer rugalmassága kedvezett a munkavállalóknak: olyan betegsé-
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gek miatt is kaphattak kártérítést, amelyek nem szerepeltek az
uniós tagállamok által összeállított listákon. 1993 óta a helyzet
épp az ellenkezõje lett. Sok kérvényt elutasítottak, olyan megbe-
tegedésekkel kapcsolatban is, amelyek esetében az oksági vi-
szonyt egy másik országban elfogadták volna. 

Az 1993-as jogi felülvizsgálat hatása hamarosan nyilvánvaló lett.
1992 és 1997 között az elismert foglalkozási megbetegedések
száma kb. 90 százalékkal visszaesett. Elõször is kevesebb fog-
lalkozási megbetegedést jelentettek. Ennek két oka volt: az új
rendszer visszatartotta a dolgozókat attól, hogy egy megjósolha-
tatlan kimenetelû folyamatot elindítsanak, emellett az elismerés
következményeként kapott kárpótlás mértéke – az általános be-
tegbiztosításhoz viszonyítva – jelentõsen csökkent. Másodsor-
ban az elutasítások száma drámaian megnõtt: 31 százalékról
(1992) 66 százalékra (1994 és 1997 között). 

Az el nem ismert esetek számának radikális visszaesése közvetett
diszkriminációt szült. A nõi dolgozók esetében a foglalkozási
kockázatok gyakran láthatatlanok, s ez akkor okoz nagyobb prob-
lémát, amikor bizonyítani kell a munkahelyen a kockázati té-
nyezõk és a panasz közötti oksági viszonyt. 1994 és 1997 között
100 üzemi balesetet ismertek el, amelybõl 70 férfiakra és 30 nõk-
re vonatkozott. Az elismert vázizomzati rendellenességek száma
jelentõsen csökkent. 

A következõ táblázat az új rendszer diszkriminációs hatását mu-
tatja. Az 1994-tõl 1997-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan bemu-
tatja a jelentett és az elfogadott foglalkozási megbetegedések és
sérülések számát. 
Forrás: Alexanderson and Östlin, in: Marklund, 2001, p. 126.

Az 1998-ban elindított szakszervezeti kampány eredményeként
felülvizsgálták az elismerési rendszert.  A legkevesebb, 100.000
biztosított dolgozóra esõ, elismert foglalkozási megbetegedés
1997-ben volt (73 eset), ezt követõen ez a szám fokozatosan emel-
kedni kezdett, s 1998-ban 89, 1999-ben 126, 2000-ben pedig 138
esetet regisztráltak (Eurogip, 2002-a). Ennek ellenére az elutasí-

12. Táblázat: AAzz  eelliissmmeerrtt  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  aa  jjeelleenntteetttt  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk

aarráánnyyáábbaann,,  nneemmii  bboonnttáássbbaann,,  SSvvééddoorrsszzáággbbaann,,  11999944--11999977

NNõõkk FFéérrffiiaakk ÖÖsssszzeess

Vázizomzati megbetegedések                                              21 39 28

Vegyi tényezõk 47 62 57

Szociális vagy a munkaszervezéssel összefüggõ okok 10 10 10

Összes 23 44 34
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tások aránya magas maradt (55 százalék körül 2000-ben), és még
most is nagyon különbözik az 1995 elõtti elismerési szintektõl
(1242 elismert eset 100.000 biztosított dolgozóra 1990-ben). 

A diszkriminációt okozó további tényezõ a nõk esetében sokkal
gyakoribb részmunkaidõs foglalkoztatás. A munkaképtelenségi
és a rokkantsági járulék mértéke a kereset függvénye. Ha egy nõ
akkor betegszik meg valamilyen foglalkozási ártalom következté-
ben, vagy szenved üzemi balesetet, amikor éppen részmunkaidõ-
ben dolgozik, a számára megítélt járulék alapja alacsonyabb lesz,
mint ha teljes munkaidõben dolgozna, még akkor is, ha a rész-
idõs foglalkoztatása csak ideiglenes, s a megbetegedést követõen
teljes munkaidõben folytatta volna  a munkát. Több svéd bíróság
elutasította azt a keresetet, mely a rokkantnyugdíj számítási alap-
jának megváltoztatására irányult. 

MMáárrppeeddiigg  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  aa  nnõõkk  kköörréébbeenn  iiss  eellõõ--

ffoorrdduullnnaakk

Bár a statisztikák érthetõek, nem adnak szükségszerûen magya-
rázatot a jelenség nagyságára. 

Megtévesztõen leegyszerûsített magyarázat az, hogy a nõk olyan
körülmények között dolgoznak, amelyek között nincsenek kité-
ve foglalkozási megbetegedést okozó ártalmaknak. Ez a magyará-
zat azonban éles ellentétben áll a foglalkozási megbetegedések
esetében járulékot fizetõ testületektõl független információs csa-
tornákból érkezõ adatokkal. Néhány uniós tagállamban az elis-
mert foglalkozási megbetegedések adatait össze lehet vetni más
források hasonló adataival. Ezek származhatnak üzemorvosok
által létrehozott epidemológiai monitoringrendszerek adatbázisa-
iból vagy a nyilvános egészségügyi ellátás adatbázisaiból54, a dol-
gozók egészségi állapotával kapcsolatos felmérésekbõl vagy bizo-
nyos népességcsoportokkal kapcsolatos epidemológiai kutatá-
sokból. Ez utóbbiak célja az esetek alapján a munkakörülmé-
nyek által okozott megbetegedések és az ezekbõl következõ halál-
esetek lehetõségének kiszámítása az összes munkavállalóra vo-
natkozóan

Bármilyen módszert is alkalmazunk, valamennyi ugyanarra az
eredményre vezet: a foglalkozási megbetegedéseket jelentõsen
alábecsülik, s még inkább így van ez a nõk esetében.  

Belgium semmilyen rendszerrel nem rendelkezik. Az összeha-
sonlításhoz egyetlen eszköz áll rendelkezésre: az üzemorvostól
érkezõ jelentés. Az üzemorvos törvényben elõírt kötelezettsége

54 Navarra esetében a
közegészségügy által
létrehozott
epidemológiai
monitoringközpont
kapcsolódik a
foglalkozási
megbetegedések
elismerésének
rendszerével (Artieda,
2000). Az általános
orvosok által
elhanyagolt eseteket
kivizsgálják, és a
károsultak elkezdhetik a
foglalkozási
megbetegedésük
elismertetésének
folyamatát. Az
eredmények magukért
beszélnek: Navarrában a
foglalkozási
megbetegedések
elismerése hétszer
nagyobb, mint az
országos spanyol átlag.



79
AA  nnõõkk  mmuunnkkaahheellyyii  eeggéésszzssééggvvééddeellmmee  EEuurróóppáábbaann
Bevallatlan esélykküüllöönnbbssééggeekk

jelentést tenni, amikor orvosi vizsgálat során foglalkozásból ere-
dõ megbetegedést azonosít. E jelentéseket nem követi szükség-
szerûen az áldozat kompenzáció iránti kérelme, de nem min-
den kártérítési igényt elõz meg üzemorvosi jelentés. Sok kérel-
met csak a nyugdíjazást követõen nyújtanak be, sõt elõfordult az
is, hogy a kérelmet a családtagok a dolgozó halála után prezentál-
ták. 2000-ben a munkahelyi megbetegedéssel kapcsolatos 1378
jelentésbõl 526 érintett nõi munkavállalót (kb. 40 százalék)
(FMP, 2002). Jelentõs nagyságrendi különbség van a nõkre vonat-
kozó esetekben, ha azokat az üzemorvos vagy a járulékrendszer
azonosítja. Az elsõ esetben a nõk az összes eset 40 százalékát, a
másodikban mindössze 15 százalékát tették ki (326 nõ 2101
munkavállalóból). 

Nagy-Britanniában több forrásból származó adatokat is összeha-
sonlíthatunk az Üzemi Balesetek Programjának adataival. A
munkához kapcsolódó megbetegedések elõfordulásának legjobb
áttekintését a Self-Reported Work-Related Illness c. felmérés
nyújtja. Három hasonló vizsgálatot végeztek a munkaerõ-piaci
felmérés (LFS) részeként is: 1990-ben, 1995-ben és 1998-1999-
ben. A megkérdezetteknek jelenteniük kellett az interjút meg-
elõzõ 12 hónapban elõfordult bármilyen, a munkavégzés által
okozott vagy a munkavégzés által súlyosabbá váló megbetegedést
vagy egészségügyi problémát. Így lehetõvé vált a foglalkozási
megbetegedések értékelése számos változó felhasználásával, va-
lamennyi foglalkozást illetõen. 

A szakorvosok által önként jelentett foglalkozási megbetegedése-
ket feljegyzi a Foglalkozási Megbetegedések Információs Hálóza-
ta (Occupational Disease Intelligence Network, ODIN). Az ebben
részt vevõk - akár üzemorvosokról, akár szakorvosokról van szó
- a nyilvántartásokban szereplõ betegségek alapján kerülnek ki-
választásra. Az ODIN-rendszer jelenleg hét különbözõ nyilván-
tartásból áll. Az így nyújtott információ nem teljes körû, mivel
nem minden foglalkozási megbetegedésrõl gyûjtenek adatokat.
Nagy-Britanniában a munkavállalók többsége nem jut el üzemor-
voshoz, és nem minden panaszt tud megvizsgálni a hálózat által
választott szakorvos. Ennek ellenére az ODIN által nyújtott ada-
tok sokkal megbízhatóbbak a kompenzációs rendszer adatainál. 

Bizonyos foglalkozási megbetegedések szerepelnek a megbetege-
dések listáján, és a munkaadó köteles – a Sérülések, megbetege-
dések, és veszélyes események rendelete (Reporting of Injuries,
Diseases and Dangerous Occurrences Regulations, RIDDOR)
alapján – jelenteni az eseteket az Egészség és Biztonság Igazgató-
ság (Health and Safety Executive, HSE) felé. A RIDDOR rendszer
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kevésbé bizonyult hasznosnak a foglalkozási megbetegedéseket
illetõen, mint az üzemi balesetek során. Nagyon sok esetben
azonban a munkaadók elmulasztják a jelentéstételt.  

Bizonyos foglalkozási megbetegedések nagyságrendjének megál-
lapítására – fõleg rákos és légzõszervi megbetegedések esetén – a
halotti bizonyítványokat is felhasználják. 

Az 1998-99 évi munkaerõ-piaci felmérés (LFS) feltáró jelleggel
bír (Jones et al., 2001). Valamivel több mint 1.320.000 munkavál-
laló állította, hogy a felmérést megelõzõ 12 hónapban munkája
következtében megbetegedett vagy súlyosbodott már meglévõ
betegsége55.  Ezek közül kb. 600.000 volt nõ és 723.000 férfi.  Ez
a megoszlás nagyjából megfelel a dolgozó népességen belül a
férfiak és a nõk megoszlásának. Tény tehát, hogy a nõi és a férfi
elõfordulási szint hasonló, a teljes munkaerõ 4,6 százalékára te-
hetõ. 

A legtöbb a vázizomzati megbetegedés volt (kb. 560.000 eset), ezt
követi a stressz, a depresszió és a szorongás (kb. 430.000 eset). A
nõknél a vázizomzati megbetegedések elõfordulási aránya kissé
alacsonyabb, mint a férfiaknál (a teljes munkaerõ 1,9 százaléka
nõknél, illetve  2 százaléka férfiaknál). A nõk esetében a stressz,
depresszió és szorongás elõfordulási aránya magasabb, mint a
férfiak esetében (1,7 százalék, szemben a férfiakra jellemzõ 1,4
százalékkal). 

E tanulmány adatait vizsgálva arra a következtetésre juthatunk,
hogy a nõket egészségügyileg jobban megterheli a munkavállalás,
s ez hozzájárulhat a munkaerõpiacról való kimaradásukhoz. Ha
az összesített számokat nézzük, akkor a nõk és a férfiak esetében
az elõfordulási arány nagyjából azonos.56 Ha azonban figyelembe
vesszük a nemet és az életkort, akkor kismértékû különbséget
találunk. A 16-34 éves dolgozók között a munkahelyi megbetege-
dések elõfordulása nagyobb a nõknél, mint a férfiaknál.  A 35-44
éveseknél az elõfordulás nagyjából azonos mindkét nemnél. A
45-54 éveseknél ismét a nõk esetében magasabb az elõfordulási
arány, ami jelentõsen csökken 55 év felett. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy a rossz munkakörülmények okozta egészségkáro-
sodás gyakrabban fordul elõ addig, amíg a nõk foglalkoztatási rá-
tája jóval alacsonyabb nem lesz, mint a férfiaké. Lehetséges, hogy
a nõk – egészségük védelmében – stratégiai okokból vonulnak
vissza a munkaerõpiacról, még mielõtt munkakörülményeik ká-
rosan befolyásolnák egészségi állapotukat.  Mielõtt azonban bár-
milyen következtetést levonnánk, részletesebben meg kell vizs-
gálnunk az adatokat. Az Eurostat 1999. évi munkaerõ-piaci fel-

55  Ezek az adatok csak
Nagy-Britanniára
vonatkoznak, Észak-
Írország nélkül. 

56  Nem ez volt a helyzet
a korábbi - 1990-es és
1995-ös -
tanulmányokban. Ezekben
a férfiak esetében
nagyobb az elõfordulási
arány (összesített adatok,
a foglalkozások és
munkaórák szerinti bontás
nélkül).
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mérésében az Európai Unióval kapcsolatos összesített adatok
(Dupré, 2002) azt mutatják, hogy Görögország kivételével vala-
mennyi, a felmérésben szereplõ ország esetében nagyobb volt a
megbetegedések nõket érintõ elõfordulási aránya, amikor az ada-
tokat a teljes munkaidõs foglalkoztatáshoz igazítják. 
Forrás: Eurostat (Dupré, 2002, p. 5.)

A foglalkozási kockázatoknak való kitettség vizsgálata láthatóan
nem ad magyarázatot arra, hogy miért különbözik ilyen nagy
mértékben a nõk és férfiak foglalkozási megbetegedéseinek elis-
merése. Még akkor is, ha olyan, fõleg a férfifoglalkozásokra jel-
lemzõ kockázati tényezõt tekintünk, mint a vibráció, a férfiak
és a nõk érintettségi szintje közti különbség jóval kisebb, mint az
ilyen jellegû kockázatok következtében kialakuló megbetegedé-
sek foglalkozási megbetegedésként történõ elismerési szintjében
tapasztalható különbségek. Ha visszatérünk a brit adatokhoz,
3212 esetben ismerték el a foglalkozási megbetegedést, s ez öt
esetben érintett nõket. A vibráció egészségre gyakorolt hatásait az
Egészség és Biztonság Igazgatóság (Health and Safety Executive)
vizsgálta (HSE, 1999-a és b).

A kézre ható vibráció (KKV) becsült számadatai a következõk:
• Nagy-Britanniában 4,2 millió férfi és 667.000 nõ van kitéve

munkavégzés közben a kézre ható vibrációnak;
• A kézre ható vibráció 1,2 millió férfi és 44.000 nõ esetében

meghaladja a napi egyéni expozíciós határértéket (amely 8 órá-
ban 2,8m/s-2-nek felel meg);

• A kézre ható vibrációnak rendszeresen kitett nõi foglalkoztatot-
tak közé tartoznak a háztartásokban és az irodákban dolgozó ta-
karítónõk. 

13. Táblázat: FFooggllaallkkoozzáássii  eeggéésszzssééggüüggyyii  pprroobblléémmáákk  eellõõffoorrdduulláássaa,,  11999999,,  fféérrffiiaakk//nnõõkk

aarráánnyyaa

OOrrsszzáágg ÖÖsssszzeess  ((ssttaannddaarrddiizzáálltt))

Dánia 0,5

Görögország 3,6

Spanyolország 0,8

Írország 0,7

Olaszország 0,8

Luxemburg 0,8

Portugália 0,9

Finnország 0,6

Svédország 0,7

Nagy-Britannia 0,7

EU 0,6
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A teljes testet érõ vibráció (TTV) becsült adatai:
• Nagy-Britanniában 7,2 millió férfi és 1,8 millió nõ van kitéve a

teljes testet érõ vibrációnak munkahelyén;
• a napi egyéni expozíciós határértéket (amely 15m/s-1,75)

374.000 férfi és 9000 nõ esetében lépik túl;
• a nõk esetében, egy héttel az elsõ fájdalmak megjelenése elõtt,

a lumbágó kockázata az egész testet érõ vibráció növekedésével
arányosan növekszik.

NNééhháánnyy  hhiippoottéézziiss  aa  ddiisszzkkrriimmiinnáácciióó  mmeecchhaanniizzmmuussáárróóll

A kompenzációs rendszertõl független forrásokból származó ada-
tok nem hagynak kétséget: a kompenzációs rendszerek jelentõs
forrásai a nõi munkavállalók diszkriminációjának. Az egyenlõ
bánásmódot elõsegíteni hivatott európai irányelv ellenére sem
történt elmozdulás e téren a társadalombiztosítási rendszereken
belül. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy sosem létezett európai
szintû pontos értékelés. 

A diszkrimináció mechanizmusai közvetettek. A kompenzációs
rendszer látszólag egyenlõ módon kezeli a nõket és a férfiakat.
Akkor hát milyen közvetett mechanizmus okozza a fenti szám-
adatokkal is igazolható megkülönböztetést? 

Számos hipotézist állíthatunk fel:
• A nemi szegregáció a férfiak koncentrációjához vezetett azok-

ban az ágazatokban, amelyekben már régóta tanulmányozzák a
foglalkozási megbetegedéseket. 

• A jelenségre fõleg a szakszervezetek hívták fel a figyelmet,
ahol a férfiak jobban képviseltetik magukat, mint a nõk. Követ-
kezésképpen az alkuban kialakított foglalkozási megbetegedé-
sek listáján inkább férfiakat érintõ megbetegedések szerepel-
nek. 

• A korlátozó feltételek inkább megfigyelhetõk olyan ágazatok-
ban, illetve foglalkozásoknál, ahol nagyobb számban dolgoznak
férfiak (például a lumbágót elismerik az építõipari dolgozók-
nál, de nem a bölcsõdei dadusoknál57). 

• A foglalkozási megbetegedések elismerésének egyik akadálya
sok nõ életében a karrier megszakítása (lásd: Thébaud-Mony et
al., 2003., a munka során kialakuló rákkal kapcsolatban). Sok
foglalkozási megbetegedést nem vesznek észre az egyéb morbi-
ditási tényezõk miatt (munkanélküliség, hosszú idõ távol a
munkától, a munkaerõpiac végleges elhagyása stb.). 

• A munkahelyi bizonytalanság hasonló hatással jár, mint a kar-
rier gyakori megszakítása. Sokan nem vallják be foglalkozási

57  Ez volt a helyzet
Dániában, ahol a lumbágót
felvették a foglalkozási
betegségek közé - de csak
a kézi erõvel történõ
anyagmozgatás esetén. Az
emberek hordozását
kizárták. Ez a
megfogalmazás kizárta a
legtöbb, nõk által dominált
ágazatot, ahol gyakori a
lumbágó (egészségügy,
szociális szolgáltatások).
Ez a diszkriminációs
korlátozás ma már nem
létezik.
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megbetegedésüket, mert félnek, hogy elveszítik munkahelyü-
ket. Ez valószínûleg jobban érinti a nõket, mint a férfiakat.

• A munka szervezéséhez (intenzitás, önállóság hiánya stb.) kap-
csolódó foglalkozási megbetegedéseket általában kevésbé tekin-
tik jellegzetesnek, mint azokat, amelyeket fizikai vagy vegyi té-
nyezõk által okoznak. Ezt a jelenséget jól tükrözi a vázizomza-
ti megbetegedések elismertetésének nehézsége, ahol pedig a
nemi dimenzió igen jellegzetes (lásd Kome, 1998). A brit pél-
da sokat elárul errõl. 

Az összes elemet együttesen figyelembe véve kijelenthetjük,
hogy az egyenlõség nem érhetõ el addig, amíg:
• meg nem történik a listákon szereplõ foglalkozási megbetege-

dések felülvizsgálata a nõket érintõ megbetegedések szempont-
jainak figyelembevételével;

• meg nem történik korlátozó tényezõk levétele a listákról; 
• meg nem történik a vegyes rendszer fejlesztése, különös te-

kintettel a bizonyítási kötelezettségre.

AA  KKöözzöössssééggii  ppoolliittiikkaa  bbuukkáássáánnaakk  jjeelleeii

A munkavédelemmel összefüggõ elsõ közösségi kezdeményezé-
sek célja a foglalkozási megbetegedések elismerésének harmoni-
zálása volt, valamint közös keret kialakítása a foglalkozási meg-
betegedések gyógyítása érdekében. Ezeket közösségi ajánlások
formájában fogalmazták meg. Az elsõ ajánlást 1962. július 23-án
fogadták el58, ez a foglalkozási megbetegedések kompenzációjáról
szólt. A Bizottság azt javasolta, hogy hozzanak létre a megbetege-
désekrõl és ezek lehetséges okairól egységes listát. E lista megal-
kotásával párhuzamosan azt javasolta, hogy az egyes országok
rendszerei ismerjenek el valamennyi olyan megbetegedést, ahol
bizonyítható a foglalkozásból eredõ ok. A Bizottság terveiben
szerepelt, hogy létrehoz egy jelentési rendszert, aminek segítsé-
gével a listát rendszeresen frissíteni lehetne az ott nem szereplõ
megbetegedésekkel. A javaslatok a közösség jövõbeli terveire vo-
natkozóan a következõk voltak: a feltételek egységesítése a foglal-
kozási megbetegedések szintjének meghatározása és kompenzá-
ciójának megítélése céljából; prevenciós stratégiák létrehozása a
fejlõdõ orvostudomány segítségével. A közösségi jelentési rend-
szer bevezetése az egyes országok összehasonlíthatóságának biz-
tosítására volt hivatott. 

Négy évvel késõbb, 1966. július 20-án a Bizottság új ajánlást fo-
gadott el a foglalkozási megbetegedések áldozatainak kárpótlás-
ára.59 Az ajánlás megismételte, hogy a nemzeti rendszereknek
nyitniuk kell valamennyi foglalkozással összefüggõ megbetege-

58   OJEC, 31 August
1962, p. 2188.

59   OJEC, 9 August 1966,
p. 2696.
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dés elismerése felé. Eszerint valamennyi „létezõ megszorító kö-
rülmény” általában „önkényes, s ezt bizonyítja, hogy e körül-
mények – ugyanazon foglalkozási megbetegedést illetõen – azok-
ban az országokban, ahol léteznek, véletlenül sem azonosak.”
Az 1966-os ajánlás rendelkezéseiben sokkal konkrétabb volt,
mint az 1962 évi. Általános szabályként javasolja, hogy töröljék
„azokat a feltételeket, amelyek megbetegedések klinikai lefolyá-
sának, a tevékenységek, a munka, a munkahelyi környezet, a ve-
szélyes munkával eltöltött idõ, valamint a veszély megszûnte és
a megbetegedés bejelentése között eltelt idõ meghatározására
vonatkoznak”. Az 1966-os ajánlás csak a mellékletben felsorolt
néhány esetben tartja úgy, hogy alkalmazni kell a megszorító
körülményeket. Ezek a körülmények néha az ágazatokra és fog-
lalkozásokra vonatkoznak, néha a megbetegedésekre (krónikus,
súlyos, munkaképtelenséget okozó). A javaslat vegyes rendszer
létrehozását ajánlja. Ott, ahol a bizonyítás a betegség elszenvedõ-
jét terheli, a javaslat szerint a biztosítónak automatikusan „min-
dent szükséges lépést meg kell tennie, hogy megállapítsa, a meg-
betegedés foglalkozási eredetû-e”.

Az 1966-os ajánlás olyan rendszer bevezetését tervezte, amely-
nek során a tagállamok kétévente jelentést tesznek, lehetõvé té-
ve az európai listák rendszeres megújítását. 

Az 1962-es és az 1966-os ajánlások legnagyobb részét figyelmen
kívül hagyták. 

1990. május 22-én a Bizottság új ajánlást fogadott el. A Bizottság
ismét felhívta a tagállamokat, hogy alkalmazzák a negyed száza-
da lefektetett elveket. Az európai listát, 24 év óta elõször, felújí-
tották. Az eredeti szándék az volt, hogy a listát két-háromévente
felülvizsgálják. A Bizottság megjegyezte, hogy számos tagállam
még nem alkalmazza a vegyes rendszert. Úgy tûnik, hogy csak
Dánia és Luxemburg alkalmaz olyan rendszert, amely megfelel
az 1962 és 1966-os ajánlásoknak. 

Az egyszerû „ajánlás” választása így hagy meglepetéseket. Elis-
merjük, hogy vannak jogi korlátok: irányelv létrehozásához a
Miniszterek Tanácsának támogatására lenne szükség, több tagál-
lam azonban ellenzi a kötelezõ jelleggel alkalmazandó európai
jogszabályt ezen a területen. Az ajánlás a következõt hangsú-
lyozza: „a Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy közöljék, ha
bármilyen lépést tesznek vagy terveznek három éven belül az
ajánlásban szereplõ javaslatok elfogadásával kapcsolatban. Ebben
az esetben a Bizottság felülvizsgálja az ajánlás helyzetét az egyes
tagállamokban, különös tekintettel arra, szükséges-e javaslatot
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tenni kényszerítõ jogszabály megalkotására”. 1996. szeptemberé-
ben a Bizottság elfogadta a foglalkozási megbetegedések euró-
pai rendjérõl szóló közleményt,60 amelyben megállapította, hogy
„jelen pillanatban korai még kötelezõ érvényû jogszabályt java-
solni az 1990. évi ajánlás felváltására”. A Bizottság ennek ellené-
re kijelentette, hogy megvizsgálja „ezt a lehetõséget… az európai
foglalkozási megbetegedések jegyzékének jövõbeli frissítésének
lehetõségével együtt”. A jegyzék felújítása 2003-ban vált aktuális-
sá. Ez azonban már egy új javaslat, amely figyelembe veszi a kü-
lönbözõ tagállamokban elismert bizonyos foglalkozási megbete-
gedéseket. A kötelezõ erejû jogi eszköz létrehozását meghatáro-
zatlan idõre elodázták. 
Ha a prevenciós prioritásokat azon adatok alapján határoznánk
meg, melyek foglalkozási megbetegedések bejelentése és elisme-
rése során keletkeztek, csupa abszurd állításba kellene bocsátkoz-
nunk. A rendelkezésre álló adatok több információt szolgáltatnak
a problémák elrejtését célzó társadalmi gyakorlatról, mint a fog-
lalkozási egészség valós helyzetérõl. Egy legutóbbi Eurogip tanul-
mány (2002-a) azt mutatja, hogy jelentõs különbség van a foglal-
kozási megbetegedések bejelentését és elismerését szolgáló nem-
zeti rendszerek között. A tanulmány lehetõvé teszi, hogy fel-
mérjük az e rendszerekbõl fakadó társadalmi egyenlõtlenségeket. 

A tanulmányban az uniós országok skálája a legkevesebb fog-
lalkozási megbetegedést elismerõ országtól – 3,3
dolgozó/100.000 dolgozó Írországban – a legtöbb ilyen jellegû
megbetegedést elismerõ országig  terjed (Franciaország 177
dolgozó/100.000 dolgozó). 

Nem látunk valódi harmonizációt sem az egyes nemzeti rendsze-
rek esetében, sem a lenti táblázatban összesített adatokban, sem
a legjelentõsebb megbetegedéseket illetõen. A legutóbbi tíz évben
– ha Svédországot nem tekintjük – gyakorlatilag változatlan ma-
radt a két szélsõséges állapot közötti eltérés. A legutóbbi évtized-
ben a fejlemények országról országra nagymértékben különböz-
nek. A skandináv országokban, valamint Ausztriában és Ola-
szországban jelentõsen visszaesett az elismert foglalkozási meg-
betegedések száma (igaz, Olaszországban és Svédországban az
utóbbi két-három évben kismértékû növekedés volt tapasztal-
ható). A megszorítási csomagoknak döntõ szerepük volt ebben a
csökkenésben.  Valóságos javulás tapasztalható, ha nem is olyan
látványos, Belgiumban. Franciaországban és Spanyolországban a
helyzet az ellenkezõ irányba mozdult el az elismert foglalkozási
megbetegedések számának folyamatos növekedésével. Ez töb-
bek között a vázizomzati rendellenességek nagyobb mértékû el-
ismerésének volt köszönhetõ mindkét országban, illetve Franci-

60  COM(96) final version.
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aországban az azbeszt által okozott megbetegedések elismerésé-
nek. Németországban 1990 és 1996 között folyamatosan nõtt az
elismert megbetegedések száma, 1997-et követõen azonban csök-
kent. Nagy-Britanniában az elismert foglalkozási megbetegedések
száma jóval alacsonyabb, mint más uniós tagállamokban. Csak
egyetlen lényeges változás volt az 1990-es években: átlagban
évente több mint 3000 légzõszervi megbetegedést és 4000-5000
egyéb megbetegedést ismertek el. A legutóbbi években (1998-
2000) észrevehetõ csökkenést tapasztalhattunk az elismert légzõ-
szervi megbetegedést illetõen, miközben az egyéb megbetegedé-
sek száma stagnált.

Forrás: Eurogip, 2002-a

Ez a táblázat az Eurogip jelentés 12., 22. és 30. oldalán található három táblázat adatait ös-
szesíti.  A jelentés – a vizsgált idõszak egészére nézve – minden évre vonatkozóan több rész-
letettel is szolgál, bemutatva a felhasznált módszertani lépéseket is. Az információ azonban
nem teljesen egyenrangú a foglalkozási megbetegedések kompenzációs rendszereinek külön-

bözõsége miatt.

14. Táblázat: BBeejjeelleenntteetttt  ééss  eelliissmmeerrtt  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  aa  1122  EEUU--ttaaggáállllaammbbaann

11999900  ééss  22000000  kköözzöötttt

Foglalkozási megbetegedések új

esetei, eset/ 100.000 dolgozó

Foglalkozási megbetegedések

elismert, új esetei, eset/ 100.000

dolgozó (az elfogadott esetek

százalékában)

Ország 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Ausztria 151 133 103
78 

(51.8%)

52 

(39.3%)

42 

(41.7%) 

Belgium 431 336 277
186

(43.2%)

204

(60.9%)

112

(40.5%)

Dánia 549 669 545
90 

(16.4%)

131

(19.6%)

124

(22.8%)

Finnország 320 331 238
160

(50%)

110

(33.1%)
64 (27%)

Franciaország 63 103 237 44 (70 %)
76 (73.8

%)

177 (75

%)

Németország 192 235 211
35

(18.3%)

66

(27.9%)

49

(23.1%)

Görögország - 5.3 4.5 - 4.7 (90%)
3.5

(78.1%)

Írország 4.4 6.4 7.5 2.3 (52%) 5.5 (87%) 3.3 (44%)

Olaszország 354 211 160
93

(26.2%)

39

(18.5%)
33 (20%)

Luxemburg 113 49 82 8 (6.7%)
15 (30.9

%)

14

(16.9%)

Portugália - 57 55 -
42

(73.1%)

27

(48.9%)

Svédország 1,524 642 309
1,242

(81.5%)

258

(41.3%)

138

(45%)
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„A nõk és a férfiak egyenlõen járulnak hozzá az állam és a köz-
igazgatás kiadásaihoz; 
A nõk ugyanolyan kötelezettségekkel bírnak, és ugyanolyan ne-
héz feladatokat látnak el, mint a férfiak; ennélfogva a pozíciókat,
a foglalkoztatást, a hivatalokat és a munkát illetõen is ugyano-
lyan helyzetben kellene, hogy legyenek.” 
Olympe de Gouges, 1791, 

A nõ és a nõ mint polgár jogairól szóló nyilatkozat, XIII. cikkely

OOllyy  ssookk  eellsszzaallaasszzttootttt  lleehheettõõsséégg

Az egységes piac kialakításával kapcsolatos ügyeket félretéve a
közösség szociális kérdésekkel foglalkozó jogalkotása két fõ terü-
letre koncentrál: a férfiak és a nõk esélyegyenlõségére és a foglal-
kozási egészségügyre. Az elsõ – 1974-es – közösségi szociális
akcióprogram61 nem kezelte kiemelt figyelemmel e két témakört,
pontosabban fogalmazva, csupán érintõlegesen. A férfiakat és a
nõket egyenlõ módon megilletõ munkahelyet, szakképzést és
munkakörülményeket valójában csak úgy említetté, mint a ténye-
zõk egyikét a teljes foglalkoztatás és a jobb minõségû munkahe-
lyek eléréséért folyó küzdelem során. A foglalkozás-egészség-
ügy sokkal szélesebb összefüggésrendszerben képviselte a javu-
ló élet- és munkakörülmények  irányába történõ elmozdulás
egyik tényezõjét (a többi tényezõ között, mint pl. a munkaszerve-
zet reformja, a szociális ellátás kiterjesztése). A nagyra törõ célo-
kat illetõ politikai megegyezés hiánya miatt a közösségi jogalko-
tás két nyilvánvalóan marginális vagy technikai területre korlá-
tozódott. 

Ez a két terület meglehetõsen elkülönült egymástól. Az esély-
egyenlõséggel az egyes tagállamok nemigen foglalkoztak még
akkor, amikor a közösség elkezdte megmutatni erejét szociális te-
rületen. Ez utóbbi szabályozatlan terület volt, hasonló a XIX.
századi Afrika térképéhez abban az idõben, amikor az egyes ál-
lamok még nem deklarálták szuverenitásukat. Nyilvánvaló, hogy
a közösségi lépések nem zavarták azon intézményeket, melyeket
a közösségi politika nem érintett különösebben. Az 1960-as évek
elején a belga kormány jelentései az ugyanazt a munkát végzõ
férfiak és a nõk bére közötti különbségrõl nyugtalanító õszinte-
séggel festették le a helyzetet. Nevezhetjük-e diszkriminációnak
azt, ha e különbségek a közös munkaadói szervezetek és a szak-
szervezetek által hivatalosan megkötött kollektív szerzõdések-
ben szerepeltek? Hogyan avatkozhat be az állam a „szociális
partnerek” autonómiájába (lásd Coenen, 1991)? Ezzel szemben a

61 1974 (OJEC C 13, 12
February 1974, p. 1).

Tanácsi határozat, 1974.
január 21. 
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foglalkozás-egészségügy területén már egy évszázada is számos
jogszabály született. A közösségi lépések megtámadhatatlanságát
egy másik tényezõ is alátámasztani látszott: a törvényhozás min-
den lehetõt megtett a foglalkozás-egészségügy depolitizálása ér-
dekében, a kérdést technikai jellegû problémák hatalmas és ren-
dezetlen kavalkádjára redukálva. 

Az ellentmondások mellett is találunk közös elemeket:

• Azokhoz a témákhoz képest, amelyeket a fõszereplõk abban az
idõben stratégiainak tekintettek, mindkettõ nagyon is a perifé-
rián szerepelt. A közösségnek könnyebb volt cselekednie olyan
ügyekben, amelyekrõl feltételezték, hogy nem rendítik meg az
egyes nemzeti rendszereket.

• Szoros összefüggés volt e témák és a versenykörülmények har-
monizációja között. A Római Szerzõdésbe 1958-ban bekerült az
„egyenlõ munkáért egyenlõ bért” elv megsértésének szankcio-
nálása (119. cikkely). Ezt a francia munkaadók szorgalmazták,
akik szerint a férfi/nõi bérkülönbség – ahogy ez a korabeli
olasz textiliparban olyannyira nyilvánvaló volt – a verseny
torzulásához vezethet. 1986-ban az egységes piacról szóló tör-
vényben a munkakörülményekrõl szóló 118.a. cikkelyt a dán
kormány szorgalmazta. Dániában ezt mind a szakszervezetek,
mind a munkaadók szervezetei támogatták, ez utóbbiak azon
meggyõzõdésüknek adtak hangot, hogy az észak-, és dél-eu-
rópai országokban tapasztalt eltérõ munkakörülmények okoz-
hatják a verseny torzulását.

• A harmadik közös tényezõ, hogy mindkét téma, megkérdõje-
lezve a fordizmus szociális kompromisszumait, felmerült az
1960-as és 1970-es évek ipari akciói során. Ez a tényezõ min-
den bizonnyal alapvetõ fontosságúnak tûnik a 119-es cikkely
történetének fényében. 1958 és 1974 között a tagállamok és a
közösség intézményei rendszeresen megszegték a megállapo-
dás e záradékát, amely láthatóan csak dekorációként szolgált.
Az 1960-as évek végén ébresztették fel „Csipkerózsikát” álmá-
ból a nõi dolgozók, bérekre irányuló kampányaik során. A fog-
lalkozási egészségügy története is hasonló. A közösség a kora
hatvanas évektõl hatalmát a 118-as cikkely alapján érvényesí-
tette, ám szûklátókörûen és nem elég hatékonyan. Ez a helyzet
folytatódott egészen 1975-ig, a politikai stratégiák újrafogal-
mazásáig. Gyenge visszhangot váltottak ki a munkahelyi de-
mokráciáról folytatott viták azon alku során, amelyen végül
megszületett az 1989-es keretirányelv. 

Az irányelvnek az a rendelkezése, amely elõírja a dolgozókkal
való konzultációt új technológiák bevezetése elõtt, nagyon szegé-
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nyes változata annak a nagyra törõ javaslatnak, amely meghatá-
rozza a dolgozók szerepét technológiaváltás idején.  

Bár 1975 és 2000 között számos szociális jellegû jogszabály szü-
letett e két témával kapcsolatban, semmi nem történt a két terü-
let kölcsönhatásainak feltárása érdekében.  Az egyenlõség nem
vált a foglalkozási egészség részévé, s az esélyegyenlõségi politi-
kák nem vették figyelembe a munkakörülményeknek az egés-
zségre kifejtett hatását. A közösségi politikák sem különböztek
sokban a tagállamok ez irányú politikájától. 

Az anyaság védelme szükségessé tette az egészség és az egyenlõ-
ség közötti kapcsolat minimális figyelembevételét. Ez a terület
két szempontból is aláaknázott terület. Ami a foglalkozási egés-
zségügyet illeti, az anyaság védelme prevenciós szempontból
nem értékelhetõ intézkedések tárgyát képezte. Ahelyett, hogy
mind a nõk, mind a férfiak esetében elsõsorban a reprodukciós
kockázatok prevencióját emelték volna ki, egy sor, döntõen önké-
nyes szabályt vezettek be. Az esélyegyenlõség szempontjából az
anyaságot az anya és a gyermek közti „sajátos kapcsolat” hagyo-
mányos sztereotípiáján keresztül nézték. Az Európai Bíróság
(European Court of Justice, ECJ) esete megmutatja az egyenlõség
bizonyos alapelveinek gyakran logikátlan, véletlenszerû irányát
és a hagyományos, patriarchális családi értékekbe vetett hitet.62

Az anya és gyermeke közötti sajátos kapcsolat mint jogi megha-
tározási alap 1983-ból származik.63 A Bizottság fellebbezett az
olasz törvényhozással szemben örökbefogadás esetén kiadható
munkahelyi szabadság ügyében. Eszerint csak az anya vehet ki
szabadságot hat év alatti gyerek örökbefogadása esetén. A Bíróság
visszautasította a Bizottság kérését azon az alapon, hogy Ola-
szország legitimen rendelkezik az adoptáló anya és gyermeke
kapcsolatának védelmérõl az elsõ, nehezebb idõszak alatt is. 

Az Európai Bíróság (ECJ) ezt a nézetet erõsítette meg az 1984-es
Hofmann-ítéletben64, amikor is az apa gondozta a gyermeket, mi-
után az anya újra munkába állt. Akkoriban a német jog az ilyen
szülõi szabadságot csak az anyának adta ki.  Az esetjogi példában
ismét úgy érveltek, hogy „sajátos kapcsolat” áll fenn az anya és
gyermeke között, s ezen az alapon kezeli a jogszabály különbözõ-
képpen az apát és az anyát. Ez a felfogás tükrözõdik abban is,
hogy a „családi” státust csak heteroszexuális párok esetében is-
merik el, akár összeházasodtak, akár nem.65

A gyermekgondozási szabadságról a munkába visszatérve a lehe-
tõségek korlátozottak:
• Az éjszakai mûszak eredetileg abból a szempontból volt érde-

62  McGlynn (2000)
részletesen elemzi az

anyasággal kapcsolatos
felfogást a bírósági

esetjog alapján. 

63  Bizottság/Olasz
Bíróság (163/82 eset),

1983. október 26., ECR,
1983, pp. 3273 et seq.

65  Az esélyegyenlõségrõl
szóló új keretirányelv,

2000/78, 2000. november,
lehetõvé teszi, hogy a

Bíróság felülvizsgálja a
konzervatív esetjogokat

ezen a területen. 

64  Hofmann/Barmer
Ersatzkasse Judgment

(184/83 eset), 1984. július
12., ECR, 1984, pp. 3047

et seq.
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kes, hogy a nõk és férfiak milyen mértékben férnek hozzá vala-
mennyi foglalkozási formához. Ezt követõen az 1993. novem-
ber 23-i Munkaidõ-irányelvben néhány – az éjszakai munka-
végzéssel kapcsolatos –, hatását nézve elhanyagolható intézke-
dést foganatosítottak. Ezek nemi szempontból semlegesek.

• A szexuális zaklatást csak az egyén diszkriminációjával kap-
csolatban érintették. A nemzeti politikák66 által követett kö-
zösségi stratégia a zaklatást az egyén szintjén közelítette meg,
s a zaklatás tényét az elkövetõ és a zaklatás áldozata közötti vi-
szony alapján tárgyalták. A téma ilyen jellegû tárgyalása azon-
ban nagyon szûk körû. A szexuális zaklatás összefügg a mun-
kaszervezettel éppúgy, mint a férfi dominancia megtartására
irányuló törekvésekkel. A nõktõl hagyományosan elzárt foglal-
kozások esetében e jelenség komoly méreteket ölt. Különösen
keményen visszaüt ez azokra a nõkre, akik a hagyományos
családi szerkezet kontrollja elõl menekülnek. Így arra a követ-
keztetésre juthatunk, hogy az egyén szexuális funkcióján túl-
menõen létezik egy kollektív funkció is, ami nem annyira sze-
xuális, mint szimbolikus és politikai, és a hiearchikus kap-
csolatok fenntartását segíti elõ a nemi dimenzió fényében. Ez
megmagyarázhatja, hogy az erõszak különbözõ formái miért
olyan elterjedtek, amelyeknek csak egy részét képezi a szexu-
ális zaklatás. A szexuális zaklatás valódi veszélyt jelent az
egészségre nézve. Ennek ellenére 2002-ig soha nem tekintették
úgy, mint a közösségi foglalkozás-egészségügy egyik területét,
ahol szükség lenne szabályozásra.

• A részmunkaidõs foglalkozást soha nem tekintették a szegregá-
ció alapvetõ okának. Ez számos foglalkozási megbetegedéssel
is összefügg. 

• A munkahelyi szegregáció nem számít prioritásnak, és nem
tárgya semmiféle kötelezõ intézkedésnek. A szegregáció és a
munkakörülmények között fennálló korrelációt sosem vizsgál-
ták.  

• A nem fizetett munkák megosztásával foglalkozó közösségi
politikák gyenge alapokon nyugszanak. A legtöbb, amit elérhe-
tõnek vélnek, a fizetett munka és a nem egyenrangú családtag-
okra épülõ családmodell „kibékítése”. A közösségi politikák
nem kérdõjelezik meg a nem fizetett házi munkát végzõ nõk
egy részének szegregációjában szerepet játszó gazdasági ténye-
zõket, így pl. a családi adózást, az otthon lévõ nõk „származta-
tott jogait” bevezetõ társadalombiztosítást stb.67 Ezek az ele-
mek összességében megkérdõjelezik az esélyegyenlõségi po-
litikák koherenciáját. 

Nem szeretnénk ismétlésbe bocsátkozni arról, hogy miért nem le-

66  Belgium ebben a
kérdésben kivétel, miután
jogrendjében szó esik a
foglalkoztatás során
elõforduló fizikai és
pszichológiai erõszak
minden fajtájáról. (Vogel,
1999).

67  Jepsen és Meulders
elemzi, hogy a
származtatott jogok
milyen módon erõsítik a
hagyományos
családmodell körül
kialakuló munkaerõ-piaci
struktúrákat. (2002).
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hetnek hatékonyak az effajta politikák a foglalkozási egészségügy
területén. (Vogel, 2002). Néhány szempontot mégis érdemes
részletesebben elemezni. 

AA  mmuunnkkaakköörrüüllmméénnyyeekk  ffooggaallmmáánnaakk  

kküüllöönnffééllee  éérrtteellmmeezzéésseeii

Az egyenlõ esélyekkel kapcsolatos közösségi törvény az „egyen-
lõ munkáért egyenlõ bért” elv fokozatos kiszélesítésén alapul. A
bér fogalmát – teljesen jogosan – széles értelemben definiálták.
Nem pusztán a bérrõl van szó, hanem számos más, a munkához
kapcsolódó és számszerûsíthetõ, pénzben kifejezhetõ juttatás-
ról és járadékról, mint pl. a vállalati nyugdíj, a munkaadó által fi-
zetett, munkaidõben tartott továbbképzés, vagy egyéb juttatá-
sok. Kétségtelen, hogy ezen a téren a közösségi törvényhozás
pozitív hatással rendelkezik. Az általános szabályt követve sike-
rült valamennyi közvetlen bérdiszkriminációs elemet kiküszö-
bölni. A közvetett bérdiszkriminációt csak ott sikerült befolyásol-
ni, ahol megléte „objektív” indokokkal volt igazolható. A diszk-
riminációval kapcsolatos tolerancia különösen erõteljesen érvé-
nyesül a kormányzati politikákban. Az Európai Bíróság nem egy
esetben hajlott arra, hogy „legitim szociálpolitikai célok” érdeké-
ben elfogadja a tagállamok politikájában megbúvó közvetett
diszkriminációt.68 E területen a Bizottság és a Bíróság között érez-
hetõ egyfajta feszültség.69

A definíció elsõ fele, nevezetesen az „egyenlõ munka” még az
„egyenlõ bérnél” is problematikusabb. Mit jelent az egyenlõ
munka? Nincs gond, ha a férfi is és a nõ is azonos munkáltató ré-
szére, teljesen azonos munkát végez. Ilyen helyzet azonban –
éppen a munkával kapcsolatos szegregáció miatt – csak ritkán áll
elõ. 

A közösségi törvénykezés ezzel a problémával közvetlenül nem
foglalkozik. Bár a célja az egyének közötti diszkrimináció meg-
szüntetése, sosem érintette az effajta diszkrimináció kollektív
determinánsait. Amikor az egyenlõséggel kapcsolatban, akár
egyéni, akár kollektív szinten valamilyen konfliktus merült fel, a
jogalkotás gyakran a szegregáció és a kollektív egyenlõtlenség
legyõzését célzó politika sértettjei, a férfiak pártjára állt. A gya-
korlatban a közösségi törvénykezés alapja, hogy az azonos mun-
kaerõ-piaci feltételek biztosítása elegendõ ahhoz, hogy a diszkri-
mináció megszûnjön. Ezen az alapon áll a férfiak és a nõk azonos
bánásmódjáról szóló 1976. február 9-i irányelv.70

A munkahelyhez, a képzéshez, az elõléptetéshez és „egyéb mun-

68  Petra Kirsammer
esete, 1993. november 30.

(ECR, 1993, p. 6185): a
kisvállalatok

tulajdonosainak nyújtott
segítség bizonyítja a

közvetett diszkriminációt.

69  A Bizottság meg
akarta büntetni Belgiumot

a munkanélküli-
segélyezéssel kapcsolatos

közvetett diszkrimináció
miatt. A Bíróság úgy
találta, hogy ezen a

területen a
pénzmegtakarítás olyan

legitim cél, amely igazolja
a foganatosított
diszkriminációt

(Bizottság/Belgium, 1991.
május 7., ECR, 1991, p.

2205).

70  OJEC, 14 February
1976, L 39, pp. 40 et seq.
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kakörülményekhez” való azonos hozzáférés segítségével a férfi-
ak és nõk azonos feltételekkel versenyezhetnének egymással a
munkaerõpiacon.71

Ebben az irányelvben a „munkakörülmények” kifejezés nem
több mint a jogilag tökéletes versenyt biztosító intézkedések
kombinációja. Az 1976-os irányelvben a munkakörülmények
egyetlen aspektusát – az elbocsátásokat – emelték ki; a többi
szempont nem jelent meg az irányelv rendelkezéseiben. Felvetõ-
dött a munkaerõpiacra való – nemi szempontból is diszkriminá-
ciómentes bejutás gondolata. Nem volt szükség változtatásra sem
a megkövetelt szakképesítést, sem a feladatokat és munkakörül-
ményeket illetõen, csak a nemi alapú diszkrimináció elkerülésé-
ben. 

Egy kis rábólintás az „egyenlõ munkáért egyenlõ bért!” elvére.
Az 1975. február 10-i egyenlõ bér irányelv72 kiterjeszti ezt az el-
vet valamennyi „egyenlõ értékû” munkára.73 A kiterjesztésben
mégis találunk ellentmondást: a közösségi törvényalkotó égetõ
problémát érintett, anélkül, hogy kidolgozott volna hatékony
eszközöket. Lehetetlen a béregyenlõtlenséget pusztán azzal le-
gyõzni, hogy megmutatjuk a munkavállalónak: egy másik dolgo-
zó ugyanazon vállalatnál jobban keres. Mivel a munkahelyen az
egyenlõtlenségeket létrehozó mechanizmusok azonosak, a
nõi/férfi béregyenlõtlenség elleni harc elválaszthatatlan az álta-
lános értelemben vett béregyenlõtlenség elleni harctól. Ezek a
munkaviszonyokból adódó mechanizmusok egymással össze-
függnek. A kétféle munkának tulajdonított „egyenlõ érték” –
vagy egyenlõtlenség – nem létezik a munkahelyi viszonyoktól el-
szigetelve. Miért van az, hogy nagyobb értéket tulajdonítunk a
marketingigazgató munkájának, mint a szupermarket pénztárosá-
énak?  

Az emberi munka objektív gazdasági értékét olyan egymással
össze nem függõ tényezõk inspirálják (képzés, ritkaság, nehé-
zség, vonzerõ, monotónia stb.), amelyek végsõ soron nem ad-
nak megfelelõ magyarázatot. (Castoriadis, 1974). A pelenkacsere
az anya számára nem fizetett munka (természetes kifejezõje az
anya és a gyermek közötti „speciális kapcsolatnak”), ugyanakkor
nagyon rosszul fizetett munka a háztartási alkalmazottnak, egy
kicsit jobban fizetett munka a bölcsõdei dadusnak, és nagyon
jól fizetett munka, ha ezt egy reklámfilm készítése során kell el-
végezni. A közösségi esetjog ehhez az alapvetõ felvetéshez egy
ennél is abszurdabb megkötést is hozzátett: csak az azonos mun-
káltatónál azonos munkaviszonyban foglalkoztatottak fizetését
lehet összehasonlítani.74 Így ideális megoldást nyújtott azon mun-

71  A munkakörülmények
és a verseny közötti
kapcsolatot mutatja ki
2001. november 6-ai
prezentációjában  S. Alber
ügyvéd a Lommers-ügyben
(C-476/99). Az ügy arra
keres választ, hogy
diszkriminációnak
tekinthetõ-e az a lépés,
miszerint az ápolói
munkahelyeket kizárólag a
nõknek kínálják fel. A
védõügyvéd különbséget
tett e kérdés és a korábbi
ügyek témájaként szolgáló
toborzás problémái között,
és aláhúzta, hogy "ez a
lépés sokkal kevésbé
képezi a munkahelyen a
férfiak és nõk közötti
verseny alapját"
(következtetések, 74-es
paragrafus). Ha ezt a
munkakörülmények egyik
tényezõjének tekintjük, a
fenti következtetésekben
adott magyarázat más,
mintha lenne egy
számszerûsíthetõ elem,
vagy ha a döntésnek
hatása lenne a férfiak és
nõk közötti versenyre.

72  OJEC L 45 of 19
February 1975.

73  Ezt a kifejezést kezdte
el használni az
Amszterdami
Megállapodás, a (Római)
Egyezmény 141
paragrafusának új
szövegezésében.

74  Ez a tárgya A. G.
Lawrence és társai 2002.
szeptember 17-i
ítéletének, amely
meghatalmaz egy
vállalatot (ebben az
esetben önkormányzati
tulajdonú vállalatot), hogy
fenntartsa az egyenlõ
értékû munkák esetében a
bérdiszkriminációt. Ezek
után a diszkriminációban
részesülõ nõi dolgozó
felmondta alkalmazotti
helyét, és alvállalkozó lett.
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káltatóknak, akik ki akarták játszani az „egyenlõ munkáért egyen-
lõ bért!” elvet. 

A munkakörülmények fogalmát teljesen másképp definiálják a
foglalkozási egészségügy terén: itt egy adott munka specifikus
materiális és immateriális jellemzõinek teljességét jelenti. Bizo-
nyos aspektusok lefedik azokat a körülményeket, amelyeket a
jogalkotás absztrakt módon érint az esélyegyenlõséggel kapcso-
latban. A fizetés meghatározásában a munkaidõ az egyik megha-
tározó mérõeszköz, s a munkafolyamatok elemzésének egyik
eszköze. A papíron is rögzített munkaköri leírás alapvetõen fon-
tos az egyenlõ munka vagy az azonos értékû munka meghatáro-
zása szempontjából.  Ez az aktuálisan végzett munka szempont-
jából is lényeges, s egy-egy tevékenységi körrel kapcsolatos folya-
matos alku hivatkozási alapját képezi. Másrészt az aktuális mun-
kakör számos gyakorlati szempontját – melyeket figyelembe
vesznek a munkakörülmények vizsgálatánál – teljesen figyel-
men kívül hagynak az esélyegyenlõség szempontjából. Az egyen-
lõség jogi szempontjai során szinte sose kerül szóba az együttmû-
ködési készség, a kollégákkal való kommunikáció, a munkát kel-
lemetlenné tevõ materiális tényezõk és a munka intenzitása stb.
Ezen szempontok elhanyagolása segít legitimizálni a bérekben ta-
pasztalható egyenlõtlenségeket, s ez hatékonyan hozzájárul a
férfiak és nõk szegregációjának fenntartásához fizetett munkájuk
során. 

EEssééllyyeeggyyeennllõõsséégg  aa  rréésszzmmuunnkkaaiiddõõss  ffooggllaallkkoozzttaattáássbbaann

Az Európai Unióban a nettó munkahelyteremtés csaknem 80
százaléka részmunkaidõs munkahelyekre vonatkozik. E munka-
helyek kétharmadában nõk dolgoznak (Sarfati, 2002, p. 30.); a
részmunkaidõs foglalkoztatás döntõen a nõket érinti. A rész-
munkaidõs munkahelyek számának növekedése az egyes uniós
tagállamokban különbözõképpen alakult. Ez a nõk foglalkoztatá-
sának döntõ formája Hollandiában, és nagyon elterjedt az észak-
európai országok egy csoportjában is, de számos tényezõ miatt
különbözõ mintákat követ. Ezek a tényezõk a nõi foglalkoztatási
ráta, a nõket jellemzõ munkanélküliségi ráta, a gyermekellátás
közösségi normái, a nem fizetett munka szervezésének modelljei
az egyes országokban stb. Fagan, O’Reilly és Rubery (Maruani,
1998, p. 263. et seq.) tipizálja az európai részfoglalkoztatás mo-
delljeit. Kimutatják, hogy az egyes modellek jelentõs különbsége-
ik ellenére egyvalamiben hasonlítanak: a részmunkaidõs foglal-
koztatás nemi dimenziója a nemzeti modellek megértésének
kulcsfontosságú eleme. 
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Esélyegyenlõségi szempontból a részmunkaidõs foglalkoztatást
helyesen mindig úgy értelmezték, mint a közvetett diszkrimi-
náció lehetséges forrását. Az esetjog sok esetben nem támogatja
az esélyegyenlõségi irányelvtõl való látható eltérést. Eszerint a
számszerûsíthetõ munkakörülményeket illetõen egyenlõ bánás-
módot kell biztosítani a részmunkaidõben dolgozónak (órabér,
képzésben való részvétel, a juttatásokhoz való arányos hozzáju-
tás stb.) Az általános szabály az elõbbi pontokat illetõen az, hogy
a részmunkaidõs dolgozó – arányosan – ugyanúgy kap mindent,
mint teljes munkaidõben dolgozó társa. 

Az ilyen megközelítésnek akkor lenne alapja, ha a részmunka-
idõs foglalkoztatás ténylegesen megfelelne a következõ definíci-
ónak: pontosan ugyanaz, mint a teljes munkaidõs foglalkoztatás,
csak a munkaidõ bizonyos százalékkal rövidebb. A „részmunka-
idõ” azonban ennél sokkal többet takar. Japánban egy korábbi
elemzés kimutatta, hogy ez a bizonytalan foglalkoztatási forma ti-
pikusan a nõket érinti. (Hirata, in: Hirata and Senotier, 1996,
pp. 187-198.). A japán részmunkaidõs dolgozók – munkaidejük
hosszától függetlenül – alacsony munkakörökben vannak. Bár
az Európai Unióban sokkal kevésbé hangsúlyozottak a jogi kü-
lönbségek, a részmunkaidõ néhány országban a nõi foglalkozta-
tás tipikus formája lett, a nõk több mint 70 százalékát érinti.
Számos országban is a kisgyereket nevelõ nõk körében 40 száza-
lék körüli a részmunkaidõben dolgozó. Az Európai Bizottság ál-
tal 1996-ban publikált adatok alapján (idézi Perista, 1999, p. 73.)
szoros összefüggés van a nõk részmunkaidõs foglalkoztatása és
gyermekeik száma között. A legtöbb országban nyilvánvaló a fo-
lyamat: a gyermektelen nõk között aránylag alacsony a részmun-
kaidõsök száma (Hollandiát kivéve), miközben ez az arány maga-
sabb az egy, kettõ vagy több gyermeket nevelõ nõk között. Ezt –
a közösségi átlagszámokkal kimutatható – mintát világosan lát-
hatjuk a következõ országokban: Németország, Ausztria, Belgi-
um, Írország, Hollandia, Svédország és Nagy-Britannia. Kevésbé
nyilvánvaló azonban Olaszországban, Görögországban és Portu-
gáliában. Bizonyos anomáliák figyelhetõk meg Spanyolország-
ban, Franciaországban és Finnországban (ahol a részmunkaidõs
foglalkoztatás az egy gyermeket nevelõ nõk esetében magasabb,
mint a két gyermeket nevelõk esetében). 

Valamennyi EU-s tagállamban a részmunkaidõs foglalkoztatás
meghatározott munkakörülményekkel jár. A szerzõdésben sze-
replõ munkaórák száma csak egy elem a többi között. Néhány ki-
mondottan nõi munkaerõt foglalkoztató ágazatban kizárólag rész-
munkaidõs foglalkoztatás folyik. Az elsõdleges kényszerítõ té-
nyezõk – elégtelen közösségi gyermekellátó rendszer, a házi-
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munka egyenlõtlen megosztása – mellett megtaláljuk a munka-
adók által alkalmazott kényszerítõ tényezõket is. Gyakran a rész-
munkaidõs posztok esetében nyilvánvaló, hogy a munkahelyi
rugalmasság követelményeinek ez a fajta ritmus felel meg. Ezek
a körülmények nagyon károsan befolyásolják az egészséget: csök-
kentett, szabálytalan, kevéssel korábban közölt, nemegyszer tú-
lórával kombinált munkaidõ, amit az alacsony bérek miatt nehéz
visszautasítani.

Sok esetben a részmunkaidõt a lélekölõ vagy az alacsony társa-
dalmi státuszú kisegítõ munkával azonosítják. Lásd D. Meulders
(in: Maruani, 1998, pp. 247-248.). Az elemzések viszont azt mu-
tatják, hogy a részmunkaidõ negatív hatása önmagában véve vál-
tozó és többféle tényezõtõl függ: kormányzati politikától, a mun-
kahelyi hatalmi egyensúlytól és a korlátok mértékétõl, pl. attól,
van-e lehetõség a valódi választásra (a munkaerõpiacon egy adott
szakmunkát vagy a nem fizetett háztartási munkát illetõen), illet-
ve van-e lehetõség a háztartási munka megosztására vagy rendel-
kezésre áll-e közösségi támogatás? 

A részmunkaidõs foglalkoztatás mint új foglalkoztatási forma
lehetõvé teszi a munkanélküliség újfajta megoszlását, mégpedig
a nõk rovására (Torns, 2001; Maruani, 2002). A részmunkaidõs
foglalkoztatást a szociális ellátórendszerek általában nem veszik
figyelembe. 197. A részmunkaidõbõl a teljes munkanélküliségbe
való átmenet nagyon gyakran a munkanélküli segély teljes el-
vesztésével jár. 198. Megjegyezzük, hogy több uniós tagállamban
a nõi és férfiak foglalkoztatási aránya közötti hasonlóság valójá-
ban jelentõs különbségeket takar, amennyiben a foglalkoztatási
rátákat a teljes munkaidõs foglalkoztatás megfelelõjének tekint-
jük. A 17-es táblázat ezt a jelenséget mutatja. Két olyan országot
vettünk példának, ahol a részmunkaidõs foglalkoztatás nagyon
elterjedt, és két olyant, ahol csak korlátozott mértékben. A mun-
kaidõt figyelembe nem vevõ nõi foglalkoztatási ráta csaknem
azonos Hollandiában, Nagy-Britanniában és Finnországban. Mi-
után a munkaidõt is tekintetbe vesszük, a finn és a holland ráta
közötti különbség 20 százalék. 
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Forrás: European Commission (2002-b)

Csak akkor lehet egyfajta foglalkoztatási normát felállítani, ha
biztosítani tudjuk az egyéb szociális feltételeket is; képesek va-
gyunk integrálni õket egyfajta „nemek közötti társadalmi szerzõ-
désbe” (Fagan, O’Reilly and Rubery, in: Maruani, 1998, p. 263. et
seq.). Ez megmagyarázza, miért nem sikerült az 1930-as években
több országban kizárni a nõket a munkaerõpiacról. 

A részmunkaidõs foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási normák
két másik szociális normához kapcsolódnak. Az egyik a házi-
munka egyenlõtlen elosztására vonatkozik: a részmunkaidõs fog-
lalkoztatást a nem fizetett házimunka és a fizetett munka össze-
egyeztetésének ideális eszközeként kellene tekinteni. Néhány
ország költségvetésének hasznot hoz, ha minimális szinten tud-
ja tartani a gyermekellátásra fordított kiadásokat (erre a legjobb
példa Hollandia). A másik szociális norma magát a fizetett foglal-
koztatást érinti: a részmunkaidõ a nõi foglalkoztatás kiegészítõ
jellegét erõsíti, és hozzájárul annak leértékeléséhez. Néhány köz-
gazdasági kutatás szerint ez a leértékelés a kizsákmányolás esz-
köze. Napjainkban a részmunkaidõben végzett munkának általá-
ban nagyobb termelékenységet tulajdonítanak, mint ugyanazon
tevékenység teljes munkaidõben történõ elvégezésének (lásd
Frey, 1999, pp. 79-84., és Bollé, 2001). E jelenséghez számos té-
nyezõ járul hozzá: így például a különösen kedvezõtlen munka-
körülmények elviselhetõvé válnak, ha ezek aránylag rövid idõtar-
tamra korlátozódnak; a feladatok koncentráltabbak és a munka
intenzívebb stb. A részmunkaidõ különösen elõnyös azon mun-
kaadók számára, akiknél a munkavégzés fontos eleme a rugal-
masság, vagy ahol a munkát végzõ dolgozó könnyen helyettesít-
hetõ, s így lehetõség nyílik a munka intenzitásának növelésére. A
rugalmas munkaidõ és a munkaintenzitás egyes vélekedések
szerint nem jellemzi a nõi részmunkaidõs foglalkoztatást, in-
kább az irányítási rendszer automatikus következményei. Ebbõl
a szempontból a részmunkaidõs foglalkoztatás a nõi munka leér-
tékelésének hatékony mechanizmusa. 

15. Táblázat: FFooggllaallkkoozzttaattáássii  rrááttaa  22000011--bbeenn,,  1155  ééss  6644  éévv  kköözzööttttii  nnõõkk  ééss  fféérrffiiaakk

Férfi

foglalkoztatási

arány

Nõi foglalkoztatási

arány

Férfi

foglalkoztatási

arány - teljes

munkaidõnek

megfelelõen

Nõi foglalkoztatási

arány - teljes

munkaidõnek

megfelelõen

Hollandia 82.8% 65.2% 75% 41.6%

Nagy-Britannia 78.3% 65.1% 74.8% 50.2%

Finnország 70.9% 65.4% 69.8% 61.8%

Portugália 77.5% 61.1% 77.5% 57.7%
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Franciaországban például a részmunkaidõs foglalkoztatás mérté-
ke fordítottan arányos a képzettség szintjével. A nõi vállalati ve-
zetõk kevesebb, mint 10 százaléka dolgozik csak részmunkaidõ-
ben. Ezzel szemben a közvetlen személyi szolgáltatásokat végzõ
nõk 50 százaléka és a szakképzettség nélküli dolgozó nõk 40
százaléka részmunkaidõs alkalmazott. 

Egyfajta ördögi kör ez. Az aránylag alacsony bérû nõi részmun-
kaidõsök nincsenek olyan helyzetben, hogy újra tárgyalhassák a
nem fizetett házimunka egyenlõtlen megosztását. Eközben e
munka olyan megterhelést jelent, ami nem teszi lehetõvé teljes
munkaidõre való áttérésüket, még akkor sem, ha erre lenne
egyébként lehetõség. A Torns (2001) által említett holland felmé-
rés szerint azokban a háztartásokban, amelyekben mind a férfi,
mind a nõ részmunkaidõben dolgozik, a munkamegosztás to-
vábbra is nagymértékben egyenlõtlen marad: a férfi rendelkezik
szabadidõvel, miközben a nõ idõt „szabadít fel” a házimunka
elvégzésére. Ugyanezt a jelenséget tapasztalhatták a Volkswa-
gen gyárban, Németországban, amikor a férfiak és a nõk rész-
munkaidõs munkavégzésre kényszerültek (Seifert, 1997).

Forrás:  INSEE, in: Bihr, Pfefferkorn, 1999, p. 40. Az eredeti táblázat leegyszerûsített válto-
zata. Kihagytuk azokat, akik nem kapnak bért, habár az összesítés õket is tartalmazza. Csak
az 1998-as esztendõre vonatkozó adatokat idéztük.

A fizetett munkát jellemzõ rossz munkakörülmények és az ottho-
ni munka romló feltételei közötti kölcsönös kapcsolat nem a fi-
zetett munkában betöltött társadalmi státusz eredménye. Ahogy
ezt Cattaneo (1997) megjegyzi a részmunkaidõben dolgozó fran-
cia ápolónõkrõl és pénztárosnõkrõl szóló összehasonlító tanul-
mányában, olyan tényezõk is közrejátszanak benne, mint a mun-
kaidõ feletti kontroll elvesztése a rugalmas munkavégzés során.
Míg az elsõ csoport teljes egészében kontrollálta mind munkaide-

16. Táblázat: NNõõkk  rréésszzmmuunnkkaaiiddõõss  ffooggllaallkkoozzttaattáássaa  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann

sszzoocciioopprrooffeesssszziioonnáálliiss  kkaatteeggóórriiáákk  sszzeerriinntt,,  11999988

%% NNõõkk  sszzáámmaa

Vezetõk 19,2 197000

Közülük vállalati vezetõk 9,9 28000

Középfokú szakképzettséggel rendelkezõk 24,1 525000

Közülük a technikusok 16,4 18000

Fehérgallérosok 38,7 1914000

Közülük a közvetlen személyi szolgáltatást nyújtók 54,5 633000

Kékgallérosok 31,6 369000

Közülük a szakmunkások 20,9 88000

Közülük a szakképzetlenek 37,4 259000

Összes 31,6 3178500
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jét, mind a magánéletre szánt idejét, addig a második csoport
ebbõl a szempontból rossz helyzetben volt. A vezetõk megköve-
telték a korlátlan rendelkezésre állást, és személyre szólóan, egy-
fajta elnyomó vezetési rendszeren keresztül gyakoroltak kény-
szert.  Cattaneo (1997, pp. 76-77.) írja: „A munkaidejük feletti
kontrollt mind a munkaidõ hossza, mind a munkaidõ szervezé-
se tekintetében elveszítõ pénztárosok példáján lehet látni, hogy
a kontroll ilyen jellegû elvesztése nemcsak a munkaidõt, hanem
a magánidõt is megmérgezi. Ebben az összefüggésben a pénztá-
rosok munkában elszenvedett értékvesztése személyes érték-
vesztéssé válhat, nem utolsósorban azért, mert nincs alkalmuk a
felgyülemlett feszültségek és indulatok levezetésére, s nincs, aki
kiállna értük, vagy egyszerûen csak tisztelné szabadságukat és jo-
gaikat. (…) A munkában megkövetelt folyamatos rendelkezésre
állás akadályozza a pénztárosokat magánéleti szabadságukban, s
abban, hogy saját maguk szervezzék meg idejüket. Vezetõik meg-
tehetik, hogy beavatkoznak magánéletükbe, berendelhetik õket
telefonon, s így felcserélõdik és átszervezõdik pihenõ-, és mun-
kaidejük”. 

Az 1993-as munkaidõ-irányelv75 nem foglalkozik részletesen a
részmunkaidõs foglalkoztatással. A magas heti óraszámban eltöl-
tött munkára vonatkozik (legfeljebb 48 órás munkahét), és csak
marginálisan érinti a részmunkaidõt. 

A részmunkaidõs foglalkoztatásról szóló 1997-es irányelv76 egyet-
len olyan szegregációs tényezõvel vagy fizikai körülménnyel
sem foglalkozik, ami a részmunkaidõs foglalkoztatásra jellemzõ.
Nem tartalmaz az egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos újdonságo-
kat ahhoz képest, amit az Európai Bíróság esetjoga alapján már
sikerült elérni.77 Az irányelv csupán a jogi bizonyosságot erõsíti
tovább: ez azonban csekély hozzájárulás egy olyan eszköz ré-
szérõl, aminek célja, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra a
munkaerõ-piaci rugalmasságot elõmozdító, leginkább nõket érin-
tõ részmunkaidõs foglalkoztatást akadályozó tényezõk megszün-
tetése érdekében. 

Az 1994. december 15-i ítélet Lengerich város kontra Angelika
Helmig-ügyben jól példázza, hogy a közösség a jogi megközelítés
során nem képes figyelembe venni a sajátos munkakörülménye-
ket a nemi alapú diszkriminációs ügyekben. Ez az ítélet hat kü-
lönbözõ esetre vonatkozik. A német bíróság elõzetesen foglal-
kozott az üggyel, aminek lényege, hogy a munkáltató nem fizet-
te ki a túlóradíjat a részmunkaidõben foglalkoztatott dolgozói-
nak. A túlóradíjjal kapcsolatos rendelkezés számos német kollek-
tív megállapodásban szerepel. Az Európai Bíróság készített egy

75  A munkaidõ bizonyos
szempontjaival foglalkozó
1993. november 23-i
irányelv (OJEC L 307 of
13 December 1993, pp. 18
et seq.)

76  Az UNICE, CEEP és az
ETUC által 1997.
december 15-én
megkötött
keretmegállapodás, OJEC
L 14 of 20 January 1998,
p. 9.

77  Az esélyegyenlõség
elvét illetõ esetleges
derogációk
megengedésével
aláaknázhatja a
közösségben elért
eredményeket.
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formális összehasonlítást a részmunkaidõs dolgozók (döntõen
nõk) és a teljes munkaidõben dolgozók (döntõen férfiak) között.
A felmérés tanúsága szerint nem történt diszkrimináció, mert
ha a személyzet 19 órát dolgozott, mindenki azonos bért kapott
(18 óra plusz 1 óra túlóra a részmunkaidõsök esetében); a 19 óra
a teljes munkaidõsök idejének jelentõs részideje. Ez az egyszerû
számtani mûvelet szándékosan figyelmen kívül helyezi a túlórá-
nak a munkahelyi életre vonatkozó gyakorlati jelentõségét. A
Bíróság érvelését az idõnek mint tökéletesen felcserélhetõ egy-
ségnek absztrakt jogi elemzésére alapozza. Ez az ítélet elutasítja
a részmunkaidõs foglalkoztatás sajátosságainak vizsgálatát, s a
teljes munkaidõs foglalkoztatást veszi referenciának. Valamennyi
uniós tagállamban egyetértenek azzal, hogy a túlóráért kiegészí-
tõ fizetség jár. Ezt különféle tényezõk indokolják: a túlóra plusz
terhet jelent a dolgozónak, munkaideje rendszertelenné válik, s
így nagyobb fizikai fáradtságot jelent. A túlóra kétségtelenül ked-
vezõ a munkaadónak, akinek ez további flexibilitást jelent a
munkaszervezésben, jobban ki tudja használni a gépeket terme-
lési igényeinek megfelelõen, ha elosztja a megemelkedett terhe-
ket a cégnél dolgozók között, s nem kell új dolgozókat fölvennie
stb. Ha a nem fizetett munkát is figyelembe vesszük, feltételez-
hetjük, hogy a nõket jobban kimeríti a túlóra, mint a férfiakat. A
túlóra akadályt jelenthet arra nézve, hogy a dolgozó más, jobban
fizetett munkát végezhessen ugyanabban az idõben. 

Az Európai Bíróság, azért, hogy igazolja önmagát a részmunka-
idõsök túlórájának el nem ismerése miatt, elutasítja, hogy a túló-
ra gyakorlati hatással lenne a munkakörülményekre. Egyszerû
számtani mûveletet alkalmaz annak ellenõrzésére, hogy vajon
diszkriminatív-e a részmunkaidõs foglalkoztatás a „férfimodell-
nek” tekintett teljes munkaidõs foglalkoztatással összehasonlít-
va.  

Ez ugyanolyan alapos eredményt ad, mint az alábbi:
„Mindenütt egyenlõtlen bánásmódról beszélhetünk, ahol a teljes
munkaidõben dolgozó bére magasabb, mint az ugyanannyi mun-
kaórát végzõ részmunkaidõs foglalkoztatotté. Az eljárásban fi-
gyelembe vett körülmények között a részmunkaidõs dolgozó
ugyanannyi ledolgozott óráért ugyanolyan túlóradíjat kap, mint
a teljes munkaidõs dolgozó. A munkaszerzõdés szerint heti 18
órát dolgozó részmunkaidõs, ha 19 órát dolgozik, ugyanannyi
túlóradíjat kap, mint a 19 órát dolgozó teljes munkaidõs alkalma-
zott. A részmunkaidõs dolgozó, ha a kollektív megállapodásban
rögzítettnél többet dolgozik, ugyanolyan túlóradíjat kap, mint a
teljes munkaidõs dolgozó, mivel túlórázás esetén õ is jogosult a
kiegészítõ túlóradíjra. Következtetésképpen, a foganatosított in-
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tézkedés nem különbözteti meg a rész- és teljes munkaidõben
dolgozókat, és nem történt a Római Szerzõdés 119-es cikkelyével
és az irányelv 1. cikkelyével összeegyeztethetetlen diszkriminá-
ció” (az ítélet alátámasztásának 26-30 cikkelye). 

M. Darmon ügyvéd még tovább ment következtetésében: úgy ta-
lálta, hogy az olyan szabályozás, amely megengedi a részmunka-
idõs foglalkoztatás során a túlórapótlék kifizetését, diszkrimi-
natív lehet a férfiakra nézve! (Következtetéseinek 31-es cikkelye.) 

A pótlék fizetését illetõen a brit kormány érvelésében osztozott:
„ennek a megközelítésnek az lesz a hatása, hogy a munkaadók
tartózkodni fognak a részmunkaidõsök alkalmazásától, mivel tú-
lóráztatásuk többletköltséget jelent”. 

Az ügyvéd a munkakörülményekre való hivatkozást mellékesnek
ítélte, megjegyezve, hogy a teljes munkaidõben dolgozók fizikai
megterhelése nagyobb, és pihenõ idejük kevesebb. Az ilyesfajta
sztereotípia azt sugallja, hogy a részmunkaidõben dolgozó eleve
több idõt tud saját magára fordítani, több ideje marad pihenésre,
s a tevékenysége nem jelent különösebb fizikai megterhelést. 

A részmunkaidõben dolgozó nõk valódi munkakörülményeinek
minden felmérése azt mutatja, hogy a fenti érvelés hamis képet
mutat. A Doniol-Shaw (2000, p. 5.) által készített összegzõ táblá-
zat megmutatja, hogy a részmunkaidõ komoly idõbeli korlátokat
jelenthet. 

Forrás: Doniol-Shaw (2000)

Az áruházi pénztárosok részmunkaidõs foglalkoztatását elemzi
egy francia szakszervezeti felmérés (CFDT, 2001, pp. 175-176.):
„A megkérdezett pénztárosok többsége részidõben dolgozik
(70%), de nem saját választása alapján: 84 százalékuk úgy nyilat-
kozott, hogy a toborzáskor nem volt választási lehetõségük. Ezek
után nem meglepõ, hogy többségük egyáltalán nem elégedett a
részmunkaidõvel. A megkérdezetteknek legalább a fele szíve-
sen váltana át teljes munkaidõre, egyharmaduk pedig szeretne
másodállást találni. Ez utóbbit – úgy tûnik – nehéz megvalósíta-
ni, mivel a megkérdezett pénztárosoknak csupán 3 százaléka

17. Táblázat: RRéésszzmmuunnkkaaiiddõõ  ééss  iiddõõkkoorrlláátt  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann,,  11999911

Mindennap azonos

óraszám

Változó óraszám,

a vállalat

szükségletének

megfelelõen

6 munkanap/hét 7 munkanap/hét

Este 8 óra után

fejezõdik be a

munka (csak

eladók)

Részmunkaidõ 51% 29% 14% 3% 11%

Teljes munkaidõ 60% 16% 7% 1% 8%
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rendelkezik másodállással. A másodállás vállalásának legna-
gyobb akadálya véleményük szerint a rendszertelen munkaidõ. A
rendszertelen munkaidõ azt jelenti, hogy a megkérdezettek gyak-
ran kényszerülnek tovább bent maradni, illetve túlórázni. A vá-
laszok felfedik a szerzõdésben foglalt munkaórák és a valóban le-
dolgozott munkaórák közötti ellentmondást. Míg a meginterjú-
volt pénztárosok 41 százalékának a munkaszerzõdésében 21-29
munkaóra szerepelt, 42 százalékuknak a szerzõdésében pedig
30-38 óra, addig a valójában ledolgozott óráik száma (a felmérést
megelõzõ héten ledolgozott órák alapján) magasabb volt: 54 szá-
zalékuk 30-38 órát dolgozott. A különbséget a pótlólagos munka-
órákkal és a túlórázással magyarázhatjuk. A pénztárosok 61 szá-
zaléka nyilatkozott úgy, hogy pótlólagos munkaórákat kellett le-
dolgoznia, 62 százalékuk túlórázott. Az extra órákra fizetett túló-
radíj az alapfizetés rendkívül hasznos kiegészítõje. A munka-
vállalók a többletkereset reményében fogadják el a pótlólagos
munkaórákat. Ez érthetõ, hiszen bérük gyakran a hivatalos havi
minimumbér alatt marad”.

Ezekre a tényekre más felmérések is rámutattak. D. Meulders
(in: Maruani, 1998, p. 247.) számos francia felmérést összegez.
Eszerint:

• a részidõs munka nem jelenti a hosszú munkanapok és a több
mûszak elutasítását;

• a részidõs munka nem jelenti a hosszú munkahét elutasítását;
• részidõs munkavégzés esetén a munkaadó gyakran változtatja

meg egyik napról a másikra a munkabeosztást, és egyik hétrõl
a másikra különbözik a heti ledolgozott napok száma;

• a részmunkaidõben alkalmazottak gyakrabban kényszerülnek
hétvégén is dolgozni, mint a teljes munkaidõsök. 

Más uniós tagállamokban végzett felmérések hasonló eredmény-
re jutottak (Goudswaard, de Nanteuil, 2001, pp. 94-96.).  A né-
met alkatrésziparban végzett felmérés szerint: „A munkakörül-
ményeket általában a teljesítéskényszer jellemzi, és a flexibilitás
érdekében egyre kevésbé lehet elõre meghatározni a munkaren-
det. A flexibilitás által okozott munkateher és stressz ötvözõdik
a bizonytalan munkafeltételekkel és a részmunkaidõben dolgo-
zók túl rugalmas alkalmazásával. A nemi diszkrimináció e téren
nyilvánvaló, miután a nõk különösen nagy arányban dolgoznak
részmunkaidõben”. 

Lehet persze úgy érvelni, hogy az effajta társadalmi felmérés
nem szolgáltat meggyõzõ jogi érveket. Ez azonban vitatható. Ahe-
lyett, hogy referencia-értékként a férfi teljes munkaidõs foglal-
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koztatást tekintenénk, az egyenlõ esélyek törvényes fogalmának
alternatíváját kellene alkalmazni. 

A bérpótlék ebben az esetben bármely, az életritmust megzavaró,
a munkaszerzõdésben rögzített mellett elvégzett munkáért kárpó-
tol. A munkaadó szempontjából ez egy olyan juttatás, amit a ru-
galmas munkával megszerzett magasabb profitból fizet ki. A brit
kormány ezt ismerte el közvetve akkor, amikor a diszkrimináció
érdekében érvelt. Eszerint ugyanazt az alapelvet kell alkalmazni
a döntõen a nõket érintõ körülmények (részmunkaidõ) és a dön-
tõen férfiakat érintõ körülmények (teljes munkaidõ) esetén. 

A részmunkaidõ vizsgálata lehetõvé tette, hogy bemutassunk
egy olyan megközelítést, amely az esélyegyenlõséget az egyén
munkaerõ-piaci egyenlõségének elvont jogi fogalmára redukálja.
A nõk/férfiak szegregációjának leküzdése alternatív stratégiákat
igényel. A foglalkozási egészségügy területének vizsgálata jelen-
tõs mértékben hozzájárulhat a valóságos munkafeltételek, illetve
azoknak az egészségre és életminõségre kifejtett hatása feltárásá-
hoz. A foglalkozási egészségügy intézkedései – a munkaerõ-pia-
ci deszegregáció szükségességének figyelembevétele mellett –
hozzájárulhatnak, hogy mind a nõk, mind a férfiak kedvezõ fel-
tételekkel juthassanak munkához. A munkahelyi egyenlõségért
folytatott harcban meghatározó lesz az az igény, hogy minden
munkahelyen legyenek férfi és nõi dolgozók vegyesen. Ezt az
elemet ma még nagymértékben elfedi az egyenlõ esélyek liberá-
lis és individualista megközelítése. 



KKöövveettkkeezztteettéésseekk        
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„Egy nap egy asszony felkeresett egy orvost:
– Doktor úr, vizsgáljon meg engem!
– Asszonyom, ön rossz helyen jár. Én nem foglalkozom emberek-
kel...
– Pont ez a lényeg, doktor úr, állatnak érzem magam.
Higgye el, amikor reggel felkelek
Úgy rohangálok lihegve a házban, mint egy kutya vagy egy macs-
ka,
Úgy ügetek a munkába, mint egy ló,
Úgy csimpaszkodom a buszon, mint egy majom,
Úgy fel vagyok pakolva, mint egy teve,
Úgy védem a családomat, mint egy oroszlán.
Amikor este hazatérek a munkahelyemrõl, már csaknem alszom, 
És a fejemnél hallom a férjem morgását:
„Mozdulj, öreg csataló!”
Kérem, adjon valami csodaszert, ami ismét emberi lénnyé változ-
tatna.” 
Gdanski nõk dala sztrájk idején (1980) 78

Ebben a kötetben a teljesség igénye nélkül elemeztük a fennálló
helyzetet. A foglalkozási egészség nemi megközelítése különbö-
zõ szempontok alapján lehetséges. Gyakori megközelítés, amikor
a férfiak és nõk arányát kockázati kategóriák alapján vizsgálják.
Így rálátást nyerünk a lehetséges megelõzési módokra, melyek
felhívják a figyelmet a nemi dimenzió fontosságára. Jelen tanul-
mányban azonban egy teljesen más megközelítési módot válasz-
tottunk: beazonosítottuk azokat az akadályokat, amelyek bizo-
nyos területeken torzuláshoz vezettek, és elrejtették a nõk szem-
pontjából lényeges foglalkozás-egészségügyi problémákat. A fen-
ti problémafelvetés okai a következõk:

1. A nemi dimenzió a foglalkozás-egészségügy minden egyes te-
rületét befolyásolja. Célunk azonban nem az volt, hogy enciklo-
pédia-szerûen sorakoztassuk fel a foglalkozás-egészségügy és a
nemi dimenzió összefüggéseit. Pusztán az a tény, hogy sikerül
listát összeállítani a szükséges lépésekrõl, még nem biztosítja a
beazonosított akadályok legyõzését. 

2. A foglalkozás-egészségügy kockázati tényezõkön alapuló meg-
közelítése még nem jelenti a társadalmi determinánsok teljes
számításba vételét. A részmunkaidõben vagy idõszakos jelleggel
történõ foglalkoztatás még nem jelenti, hogy fennáll bármilyen
„kockázat”: ezek olyan munkakörülmények, amelyek számos

78  Az alábbi sorokat
Bernardete Macedo
(1993) idézi Daniéle

Kergoat alapján (Les
ouvriéres, 1982)
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más körülménnyel kombinálva jelenthetnek potenciális veszélyt
az egészségre, az ezek legyõzését célzó stratégiákra vagy e straté-
giák hatékonyságára.

3. Bár ismereteink hiányosak, a legfõbb akadály – ami végered-
ményben megakadályozza az ismeretek felhalmozását is – poli-
tikai jellegû. Kutatásaink végsõ, ellentmondásosnak tûnõ ered-
ménye, hogy sokat tudunk, ugyanakkor mégsem eleget. Az infor-
máció területén nagyon sok minden áll rendelkezésünkre, de a
bibliográfiában az elvégzett kutatásokból és a rendelkezésre álló
adatforrásokból csak néhányat említettünk. Az információforrá-
sok vizsgálatakor a felmérések jellegébõl is levonhatunk követ-
keztetéseket, leginkább az adatok összeállítóinak a foglalkozási
megbetegedések elismerésével kapcsolatos elfogultsági szintjérõl.
Másrészt viszont hosszú listát készíthetnénk arról, hogy milyen
kutatásokra lenne még szükség, felsorolva a további elemzések
alapjául szolgáló hipotéziseket stb. Ismereteink korlátozottak,
mert az információ nagy része nem használható, nem alkalmas
arra, hogy megfelelõ prevenciós politika alapját képezze.

AAzz  aakkaaddáállyyookk  mmeeggéérrttééssee

A legfõbb kérdés: „Hogyan lehetne kiszállni ebbõl az ördögi kör-
bõl?”. Lényege nem az, hogy miként lehetne felhívni a figyelmet
a hosszasan sorolható problémákra, hanem az, hogy megértsük
az akadályok természetét, és megtaláljuk legyõzésük módját.
Ezért van az, hogy a foglalkozás-egészségügyben a nemi dimen-
zió szerepét nem elméleti síkon kell tökéletességre vinni, ha-
nem a preventív politikák és stratégiák gyakorlati kialakítása-
kor. 

A munka világában tapasztalt fejlõdés az egyenlõtlenség új as-
pektusainak kialakulását segítette elõ, s nem a szegregáció meg-
szûntetését a fizetett és a nem fizetett munka területén. A mun-
kamegosztásnak számos változata van, de a munkakörülmények-
nek a férfiakra és a nõkre gyakorolt egészségügyi hatása mindig
eltérõ marad. 

Ha a probléma kizárólag abban állna, hogy az egyes foglalkozá-
sok vagy ágazatok kockázati megoszlása egyenlõtlen, akkor nem
mutatkoznának különösebb gondok a preventív politikákban
sem. De az a 200 elemzés, ami a munkakörülmények egészségre
kifejtett hatásának témakörében jött létre, megmutatja, hogy a
férfiak és a nõk közötti kockázati eloszlás nem pusztán vélet-
lenszerû. Más szavakkal, a nemi alapon történõ munkamegosztás
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egyik meghatározója a nemi sztereotípiák alapján definiált koc-
kázatok elhanyagolása.   

A Philippe Davezies (1999) tipológiájában az egészségkároso-
dás három csoportját különbözteti meg:

• A közvetlen fizikai jellegû károsodás, általában valamilyen
anyagtól (gép, anyag) vagy fizikai tényezõtõl;

• Szélsõséges stressz a férfiak vagy nõk helytelen vagy túlságos
megterhelése következtében;

• A dolgozó önmagáról kialakított képének összezúzása. Terjed-
nek a pszichológiai erõszak különbözõ formái (megalázás, zsa-
rolás és mentális erõszak). 

Ez a három csoport összefügg egymással, s a különféle egészség-
károsodások is hatással vannak egymásra. A nemi alapú munka-
megosztás jellege miatt manapság a nõk inkább a második és a
harmadik csoporthoz tartozó megbetegedésekben szenvednek.
Nyilvánvaló, hogy a taylori munkaszervezés megjelenése bizo-
nyos nõi iparágakban, és a taylorizmus új formáinak bevezetése
figyelhetõ meg az elnõiesedett szolgáltatásokban (kórházi mun-
ka, kereskedelem, call centerek stb.). 

A szokásos prevenciós módszerek az elsõ csoportba tartozó egés-
zségkárosodásokat célozzák, ezeket bizonyos fokig el lehet hatá-
rolni a szabályos munkavégzéstõl, és „balesetként” vagy véletlen
eseményként, „incidensként” lehet rájuk hivatkozni. Néhány
esetben elõfordulhat, hogy az egészséget érintõ veszély miatt
félbeszakítják a termelést, és közös érdekké válik a prevenciós in-
tézkedések bevezetése. 

A munkakörülményekkel foglalkozó legtöbb tanulmány arról ta-
núskodik, hogy a nõket túlságosan érinti a nagyfokú stressz és az
alacsony önbecsüléssel kapcsolatos gondok. Ezeket az adatokat
óvatosan kell kezelni: csak részben felelnek meg a valóságnak.
Nagyrészt azon a sztereotip megközelítésen alapulnak, amely a
valóság helytelen értelmezéséhez vezethet. Azok a körülmények,
amelyekben a nõk a fizikai és vegyi kockázatokkal találkoznak,
gyakran e kockázatok alábecsüléséhez vezetnek. A nõket érintõ
legsajátosabb veszélyt azok a funkcionális zavarok jelentik, ame-
lyeket legkevésbé tudnak kezelni az elõállítási folyamat során. A
szélsõséges stressz és az alacsony önbecsülés ezzel szemben köz-
vetlenül a munkaintenzitással (és munkáltató szempontjából a
nyereségességgel) függ össze. A fizikai jóllétet nem közvetlenül
a termelési funkciók veszélyeztetik, hanem a nõi munka leérté-
kelése. Ezt látjuk az olyan ágazatokban, mint a tisztítóágazat
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vagy a textilipar, ahol jelentõs haladást érhetnénk el anélkül,
hogy az közvetlen kihívást jelentene a termelési folyamatok „sza-
bályszerûségére”. A foglalkozási egészségvédelem területén kön-
nyen érhetünk el javulást úgy, hogy megfelelõbb vegyi anyago-
kat, illetve munkagépet választunk. A problémák elismerése
azonban, és mindenekelõtt a munkakörülmények befolyásolá-
sát célzó proaktív hozzáállás a hatalmi egyensúly megváltozását
eredményezheti, amely egyéb területeken visszaüthet (áthelyezés
alacsony bér miatt, rugalmas munkaórák stb.). 

A nemi dimenzió tekintetbevétele a fizetett és nem fizetett mun-
ka közötti kapcsolat figyelembevételét is jelenti. A munkakörül-
mények és a sztereotip szerepek közötti szoros kapcsolat a férfi
és nõi szerepek kritikai elemzésére késztet. Így a prevenció gya-
korlati megvalósítását a munkaszervezés és a társadalmi fejlõdés
kulcsfontosságú tényezõjeként kell tekinteni. Az így kialakított
prevenciós gyakorlat elveszti technikai jellegét, s a politikai és
társadalmi átalakulás részévé válik. Ezáltal jóval tovább megy a
foglalkozási kockázatok puszta kiküszöbölésénél. 

AA  sszzaakksszzeerrvveezzeettiisséégg,,  aa  ffeemmiinniizzmmuuss  ééss  aazz  öökkoollóóggiiaa

llééttffoonnttoossssáággúú  eeggyyüüttttééllééssee

Az akadályok nagysága bárkit elbizonytalaníthat. Hogyan lehet
legyõzni a több évezredes elnyomást? Nem várunk túl sokat a
prevenciós gyakorlatoktól? Erre kétféle válaszunk van.

A nemi dimenziót figyelembe véve megvizsgálhatjuk a nõk és a
férfiak munkahelyi egészségének legfontosabb elemeit. Ez nem
jelenti azt, hogy engedményeket kell tennünk az elméletek felál-
lításakor, sem azt, hogy figyelmünket kizárólag a dolgozó nõkre
kell irányítanunk. A munkaszervezés új módszereibõl és a tõke
globalizációjából fakadó kihívások a foglalkozási egészségügyi
politikák újraértékelését igénylik. Az elsõdlegesen technikai
megközelítések nem váltak be, és nem csupán a nemi dimenziót
illetõen. Az alvállalkozói rendszer okozta katasztrófák a vegyi-
parban, a verseny elszabadulása a hajógyártásban, az azbeszt fel-
mérhetetlen egészségügyi következményei és a foglalkoztatás bi-
zonytalan formáiból fakadó problémák rámutattak a termelõtevé-
kenység és az emberi tényezõ szükségletei közötti összeférhe-
tetlenségre. A nemi dimenzió napirendre tûzésével lehetõvé vá-
lik, hogy alaposabban megvizsgálhassuk a fizetett munka terüle-
tén tapasztalt változások, valamint a férfiak és nõk közötti egyen-
lõtlenségek ellen folyatatott harc közti kapcsolatot. 
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Ez a lehetõség, egyéb megközelítési módokkal együtt – szakszer-
vezeti, feminista vagy környezetvédõ szempontok – hatékony
forrásként szolgálhat. 

Gyakran tapasztalható, hogy a foglalkozási egészségügyben a
szakszervezeti fellépést a munkaadók és a munkavállalók kö-
zötti nézetkülönbségek akadályozzák. Ha azonban megtanuljuk
kezelni az egymásnak feszülõ hatalmi érdekeket és a témában fe-
szülõ ellentmondásokat, elérhetünk bizonyos javulást. Ez ma
még inkább érvényes bizonyos problémákra, és a „klasszikus”
szakszervezeti fellépésnek még ma is hosszú jövõje van. Úgy tû-
nik ugyanakkor, hogy a foglalkozási egészségügy területén felme-
rülõ egyre több problémát nem lehet e szûk keretek között meg-
oldani. A vegyi anyagok jelentette kockázatok hatékony preven-
ciójához kétségkívül szükség van a termelési módszerekrõl val-
lott alapnézeteink olyan irányú megváltoztatására, hogy ezek az
emberek és a környezet hosszú távú érdekeit szolgálják. A mun-
kahelyi erõszak bizonyos megnyilvánulásai ellen nem tudunk
hatékonyan fellépni, ha nem érintjük a mélyebben gyökerezõ
társadalmi kérdéseket. A munkahelyen kívüli szexuális zaklatás
és a nõk elleni erõszak problémája ugyanilyen gyökerekbõl fa-
kad. A foglalkozás-egészségügy nemi dimenziójának feltárása
ilyenformán komoly változásokhoz vezethet; azt jelentheti, hogy
felismerjük a fájdalom és szenvedés eddig fel nem tárt okait, és
fölvesszük a kollektív követelések napirendjére. Aki nem kockáz-
tat, nem is nyer: nem lehetünk biztosak abban, hogy sikerül le-
küzdenünk a fent említett akadályokat, érdemes azonban próbát
tenni. 

AAzz  eerrõõkk  öösssszzppoonnttoossííttáássáánnaakk  ssttrraattééggiiáájjaa  

ggyyaakkoorrllaattii  ppééllddaa  aallaappjjáánn

Hogyan lehet ezt a hosszú távú tervet összeegyeztetni a szak-
szervezetek és egyéb prevenciós szervezetek mindennapi akció-
ival? Kétségtelen, hogy ezen a területen kedvezõ feltételek állnak
rendelkezésre a dinamikus megközelítéshez. A foglalkozás-egés-
zségügyi kérdésekben a nemi dimenzió akkor is megtalálható, ha
elméleti szinten nem foglalkozunk vele, hiszen a munkavégzés-
ben a nemi egyenlõtlenség gyakran tetten érhetõ. Az azonnali lé-
pések esetében nincs szükség új területek feltárására; elég, ha a
régi „tájat” figyelve erõsebben fókuszálunk. A vázizomzati meg-
betegedések, a stressz vagy a pszichológiai erõszak legyõzése te-
rületén összegyûjtött tapasztalatok jó alapul szolgálnak az erõk
összpontosításakor. Ebbõl a szempontból nem számít, ha a meg-
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oldások részlegesek és csak egy bizonyos problémára válaszol-
nak. A legfontosabb, hogy alkalmasak legyenek irányváltásra: a
munkaszervezés hatékonyabb megoldásához a kulcs a dolgozók,
nõk és férfiak kezében van. Egészségi problémáikon csak úgy
lehet segíteni, ha a munkaszervezésben figyelembe vesszük véle-
ményüket. Az így létrejött változások növelik az egyén és a dol-
gozói kollektíva bizalmát. Így válik lehetõvé, hogy ne az orvostól
kelljen kérnünk „valami csodaszert, ami visszaváltoztat emberi
lénnyé”.
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