
www.env-health.org

The Unpaid Health Bill (Ödenmeyen Sağlık Faturası –  
Kömürle çalışan termik santraller bizi nasıl hasta ediyor?)  
www.env-health.org/unpaidhealthbill 

Chemicals Health Monitor (Kimyasal Maddeler Sağlık Takibi) 
www.chemicalshealthmonitor.org ve 
www.chemikaliengesundheit.org 

EDC-Free Europe (EDC’siz Avrupa) www.edc-free-europe.org 
Know Your Air for Health (Sağlığınız İçin Havanız Nasıl Bilin) 
www.knowyourairforhealth.eu 

Sick of Pesticides (Tarım İlaçlarından Bıktık)  
www.pesticidescancer.eu  

Prescription for a Healthy Planet  
(Sağlıklı Bir Gezegen için Reçete)  
www.env-health.org/policies/climate-change 

Healthier Environments for Children (Çocuklar İçin Daha  
Sağlıklı Bir Çevre)  
http://cehape.env-health.org   

Stay Healthy, Stop Mercury (Sağlığın İçin Cıvadan Kurtul) 
www.env-health.org/stopmercury

HEAL, Avrupa Birliği (AB)'ne mali desteği için teşekkür eder. 

HEAL projeleri

HEAL size nasıl 
yardımcı olabilir?

HEAL olarak, öncelikli alanlara odaklanmamıza yardımcı olan, 
farklı dillerde çok sayıda ortak proje yürütüyoruz.

Bizi Facebook ve 
Twitter’da takip edin @HealthandEnv

Health and Environment Alliance (Sağlık ve Çevre Birliği), daha  
temiz ve güvenli bir çevreye yönelik kamu politikalarıyla insan sağlığını 
iyileştirmeyi hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Génon Jensen
İcra Direktörü
Health and Environment Alliance (HEAL)
28 Boulevard Charlemagne - 1000 Brussels - Belgium
Telefon: + 32 2 234 3640 – Faks: + 32 2 234 3649
E-posta: info@env-health.org - Web sitesi: www.env-health.org 

HEAL
Promoting environmental policy
that contributes to good health

sağlıklı     
 insan 

Sağlıklı 
çevre,

HEAL, aşağıdakilerin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili sizi  
bilgilendirmek için çalışır:

•  Hava ve su kalitesi
• Tehlikeli kimyasal maddeler 
• İklim değişikliği 
• Elektromanyetik alanlar
• Çevresel adaletsizlik ve sosyal eşitsizlikler
• Cıva
• Gürültü kirliliği
• Nanoteknoloji
• Tarım ilaçları ve biyositler.

Sizi hem AB’nin, hem de WHO’nun çevre ve sağlıkla ilgili  
aşağıdaki politika çalışmalarına doğrudan katkıda bulunan  
birliğimize katılmaya davet ediyoruz:

•  AB Çevre ve Sağlık Eylem Planı (EHAP)
•  WHO Çocuklar İçin Çevre ve Sağlık Avrupa Eylem Planı  

(CEHAPE).

HEAL Başkanı Peter van den Hazel, AB Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu 
Üyesi Janez Potočnik (solda) ve HEAL İcra Direktörü Génon K. Jensen (sağda) ile 
birlikte 2013'te HEAL'in 10'uncu yıldönümü pastasını kesti.

HEAL olarak aylık bir haber bülteninin ve politik 
güncellemelerin yanı sıra, düzenli olarak Kimyasal 
Maddeler Sağlık Takibi projemiz kapsamında da bir 
bülten yayınlıyoruz. Ayrıca üzerinde çalıştığımız politika 
alanlarıyla ilgili uzman e-çalışma gruplarını yönetiyoruz. 
Daha fazla bilgi almak için lütfen şu adrese yazın: 
info@env-health.org



Savunuculuk

Ortaklıklar

Bilimden politikaya 
Sağlıkçıların sesini siyasete yön verenlere duyurmak, HEAL’in  
en önemli stratejilerinden biridir. Savunuculuk çalışmalarımızdan 
bazıları şöyledir: 

Çocuklar için daha sağlıklı bir çevre  
WHO’nun Pan-Avrupa Çevre ve Sağlık Süreci’ne katılan ülkeler, Av-
rupa’nın ilk Çocuklar İçin Çevre ve Sağlık Eylem Planı (CEHAPE)’nı 
2004’te hayata geçirdi. HEAL olarak biz ve üyelerimiz, bu planın 
oluşturulmasında çok önemli bir rol oynadık. 

HEAL, Avrupa Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu (EHTF) olarak bilinen 
yürütme kurulunda, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarını (STK’ları) 
temsil etmektedir. 

Bu WHO süreci kapsamında düzenlediğimiz iyi uygulamalar yarış-
masında, WHO’ya üye 53 Avrupa ülkesinde STK’ların yürüttüğü 
örnek nitelikteki çocuklar için çevre sağlığı projeleri sergileniyor.

Çevremizdeki toksik kimyasal maddelerin 
kullanımdan kaldırılması 
Kimyasal maddelerle ilgili yeni bir AB yasası olan REACH, halk  
sağlığını ve çevreyi iyileştirme konusunda büyük potansiyele  
sahip. HEAL’in Kimyasal Maddeler Sağlık Takibi projesinde, bu  
yasanın tüm yaptırımlarıyla uygulanmasını sağlamak için çeşitli 
çalışmalar yürütülüyor. 

Örneğin, bilginin birçok AB dilinde sunulduğu Bilmek Hakkımız 
girişimi, tüketicilerin, sağlıkları için tehdit oluşturabilecek kimyasal 
madde içeren ürünleri tespit etmelerine yardımcı oluyor. Bu giri-
şim ayrıca, söz konusu kimyasal maddelerin REACH kapsamında 
en kısa zamanda kullanımdan kaldırılmasını da savunuyor.

 

Veri derlemek, farklı uzmanlıklardan yararlanmak ve böylece sağlıklı 
sonuçlar elde etmek için diğer örgütlerle birlikte çalışmaya önem 
veriyoruz. HEAL, aşağıdaki uzman gruplarına ve topluluklarına üyedir:

•  Green 10 (AB düzeyinde aktif olan, öncü çevre STK’larından oluşan 
bir gruptur.)

•  IPEN (“Toksik Maddesiz Bir Gelecek” için çalışan küresel bir 
topluluktur.)

•  WHO Avrupa Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu
•  AB Hava Politikası İnceleme Paydaş Grubu 
•  İç Ortam Hava Kalitesi AB Uzman Grubu
• WHO Avrupa Bölgesi İklim Değişikliği Çalışma Grubu 

HEAL ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  
ve WHO ile sürekli işbirliği içindedir.

HEAL olarak, karar alıcılara ve halka, ciddi, amacına uygun ve  
bağımsız araştırma bulgularını onların gereksinimlerine uygun  
biçimde sunmayı hedefliyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda, ortaklarımız ve üyelerimizle birlik-
te inceleme çalışmaları yaptırıyor ve politikalarla ilgili halk 
araştırmalarını bizzat kendimiz yapıyoruz.   En son ortak  
bilimsel raporlarımız arasında, endokrin bozucu kimyasalların 
(EDC’lerin) AB’deki olası sağlık maliyetinin analizi, Avrupa’daki  
kömür yakıtlı elektrik santrallerinin sağlık 
maliyetleriyle ilgili yapılan ilk ekonomik  
değerlendirme ve savunmasız toplum  
kesimlerinin tarım ilaçlarına maruz kalma-
larının oluşturduğu sağlık riskleriyle ilgili bir 
inceleme bulunuyor.

ESCAPE, COPHES, ERA NET, INTERASE ve 
HENVINET’in danışma kurullarında resmî 
uzman sıfatıyla yer alan HEAL, bu sıfatla AB 
araştırma projelerini takip ediyor ve bu  
çalışmalara destek sağlıyor.

Tarım ilaçlarının 
çocukların sağlığı 
üzerindeki olumsuz 
etkilerini gösteren 
kampanya kartpos-
talları, AB karar alma 
sürecinin en önemli 
anlarında politikacılara 
gönderildi.

Health and Environment Alliance (HEAL - Sağlık ve Çevre Birliği) 
olarak, çevrenin korunmasının insan sağlığını nasıl iyileştirdiği  
hakkında farkındalık yaratmak ve bu konuda Avrupa politikalarını 
güçlendirmek için çalışıyoruz.  Bunu, sağlık alanındaki uzmanlığın 
ve bilimsel kanıtların karar alma süreçlerinde daha görünür olma-
sını sağlayarak yapıyoruz.

HEAL, sağlık çalışanlarını, kâr amacı gütmeyen sağlık sigortacılarını, 
hekimleri, hemşireleri, kanser ve astım hastası gruplarını, vatandaş-
ları, kadın gruplarını, gençlik gruplarını, çevreyle ilgili sivil toplum 
kuruluşlarını, bilim insanlarını ve halk sağlığı kurumlarını temsil 
eden geniş bir birliktir. Üyelerimiz arasında uluslararası düzeyde ve 
Avrupa genelinde çalışan kuruluşların yanı sıra, ulusal ve yerel 
gruplar da bulunmaktadır.

Kurumsal tarihimizde, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) çerçevesinde yürütülen çevre ve sağlıkla ilgili görüşmeler-
de ve karar alma süreçlerinde, halkın ve uzmanların katılımını art-
tırdığımız çok sayıda başarılı örnek bulunmaktadır. Üyelerimize 
verdiğimiz söz ve misyonumuz bağlamında:

•  AB kurumlarının politikalarını izliyoruz; çevre ve sağlıkla ilgili 
tehditleri ve fırsatları tespit ediyoruz.

•  Kampanyalar yapıyoruz; sağlıkçıların sesini siyasete yön  
verenlere duyuruyoruz.

•  Politikalarla ilgili araştırmaları takip ediyoruz ve bunları  
halka ulaştırıyoruz.

•  Halkın ve paydaşların karar alma mekanizmalarına 
katılımını kolaylaştırıyoruz. 

•  Kapasite gelişimi için çalışıyoruz; yayınlar, konferanslar, atölye 
çalışmaları ve eğitimler düzenliyoruz.

HEAL'e hemen katılın,   
"sağlıklı çevre, sağlıklı insan"  
hedefine siz de destek olun.
HEAL üyeleri arasında kâr amacı gütmeyen örgütler 
ve bireysel destekçiler bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen info@env-health.org  
adresine e-posta gönderin.

Avrupa Parlamentosu Üyesi 
Frédérique Ries, cıvayla ilgili halk 
sağlığı taraması kapsamında saç 
örneği verenler arasında yer aldı.

Health and  
Environment Alliance 
(Sağlık ve Çevre Birliği)


