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Malernes Fagforening i
Storkøbenhavn har haft 20
sager på kort tid om organiske
opløsningsmidler. – Vi smider hvad
vi har hænderne, for vi vil ikke
have stofferne tilbage i faget, siger
faglig sekretær Gert Hansen.
Af Hans Brinkmann
Er de organiske opløsningsmidler
på vej til at snige sig ind ad bagdøren i malerfaget igen? Det frygter de
hos Malernes Fagforening i Storkøbenhavn. Efter en række meldinger til fagforeningen om brug
af forbudte opløsningsmidler, har
fagforeningen opfordret opmålere
og tillidsfolk til at sætte fokus på
problemet.

- Det har ført til, at der er poppet
en række sager op. Der er kommet
mange flere sager ind. Vi har haft 20
henvendelser på det sidste, siger
Gert Hansen.
Og der er stor risiko for, at det
kun er toppen af isbjerget.
- Det er min fornemmelse, at
der er nogen der dukker nakken på
grund af krisen og undlader at reagere. De bider tænderne sammen
til krisen er ovre. Det har jeg fuld
forståelse for. Men samtidig er det
alvorligt, vi vil ikke have at vores
medlemmer risikerer at få hjerneskader, siger han.
Samtidig er malerne presset af
konkurrencen fra udenlandske arbejdere, som ikke bare er billigere:
- De er også fløjtende ligeglade

med arbejdsmiljøet. De bruger
det de plejer, og jeg har set malerbøtter helt uden de lovpligtige
koder. Det er de andre håndværkere på pladsen, som kan lugte
den er gal og ringer, siger Gert
Hansen.

Nej til nye hjerneskader
Spørgsmålet er højt prioriteret
hos Malerne i København.
- Vi vil simpelthen ikke have
opløsningsmidlerne tilbage i faget. Før i tiden blev malerne hjerneskadet af at passe deres job.
Derfor smider jeg alt, hvad jeg
har i hænderne, når der kommer
en henvendelse, det skal bremses. Vi kommer ud samme dag,
og hvis der er skærpende omstændigheder, så kræver vi bod,
siger Gert Hansen.
Malerne har spørgsmålet om
arbejdsmiljø som et element i
overenskomsten, derfor har de
mulighed for at rejse sagerne fagretsligt.
- Vi sætter selv prisen på boden, og vi har givet bod på op til
25.000 kr. for brugen af ulovlige
opløsningsmidler, siger han.
Sagerne afgøres som regel på
et mæglingsmøde, kun en enkelt
er endt i Arbejdsretten.
- Firmaerne vil nødig ende i Arbejdsretten med det her, derfor
betaler de. Selvom de selvfølge-

lig prøver at sprælle i nettet, og
siger, at der ”ikke sker noget.” Nej,
det er ikke os der sidder til mødet, der sker noget med. Det er
dem ude på byggepladserne som
får skaderne, siger Gert Hansen.

Katalog af dårlige
undskyldninger
Hvis de organiske opløsningsmidler fortsat skal holdes ude,
så kræver det konstant opmærksomhed.
- Hvis fokus fjernes, så kan
man godt forestille sig, at problemet vil vokse. Heldigvis opfører
størstedelen af de store firmaer
sig ordentligt, selvom vi også ser
eksempler derfra i mindre grad,
siger Gert Hansen.
Og der har da også været me-

Kan give malersyndrom
Giften i bøtterne kan give hjerneskader det såkaldte malersyndrom eller føre til eksem og udslæt, hvis den kommer på huden.
Stofferne er gode til at opløse fedt. Når de indåndes kan de
gå ind og opløse fedtvæv i hjernen, som ellers beskytter nervebanerne.
På siden af alle malerprodukter står der en kode, som
fortæller hvor giftigt indholdet er. Ifølge arbejdsmiljøloven skal man altid bruge det lavest mulige nummer.

get grelle eksempler, i de sager
fagforeningen har haft. Der er
medlemmer, som har arbejdet
med stoffer, hvor hænderne er
blevet ætset, og hvor de bagefter er blevet fyret for at nægte at
fortsætte med at bruge de ulovlige stoffer.
Stofferne er stadig i handlen
og må bruges til privat brug.
Mens det kræver dispensation
fra Arbejdstilsynet at bruge dem
professionelt. Det kan også nogle gange tillades, hvis der ikke er
andre muligheder.
- Men arbejdsmiljøloven kræver, at man altid bruger det
mindst giftige, som findes på
markedet, siger Gert Hansen.
Og undskyldninger er der mange af:
- En arkitekt krævede et stof

brugt, fordi det ”lugtede mest og
derfor sikkert virkede bedst.” En
anden mester henviste til vejret.
Det var for koldt til at bruge det
mindst farlige. Men en opringning til DMI afslørede, at det
overhovedet ikke havde været
koldt, mens de anvendte det. Endelig var der en mester, som ikke
vidste noget om reglerne, siger
han.
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VK regeringens
nedskæringer omkring
arbejdsmiljøet
Oversigt ved Janne Hansen
Den borgerlige regering har med
støtte af Dansk Folkeparti gennemført mange væsentlige forringelser på arbejdsmiljøområdet. Især er lovgivning, der
skulle styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres lokale arbejde blevet svækket. En anden
forringelse er, at administrative
bøder for manglende Arbejdspladsvurdering er blevet fjernet,

1.april 2002
Afskaffelse af
administrative
bøder vedrørende manglende:
Arbejdspladsvurdering, bedriftssundhedstjeneste, sikkerhedsorganisation

1. juli 2002
Afskaffelse af retten til Arbejdsmiljøsrepræsentant ved 5 ansatte

Januar 2003
Afskaffelse af Incitamentspakken som bestod af tre elementer: 1) En arbejdsmiljøafgift. 2)
En certificerings- og tilskudsordning, hvorefter virksomheder, der
kunne dokumentere et særligt
godt arbejdsmiljø, kunne opnå
tilskud til betaling af afgiften, jf.
nr. 1, og blive fritaget for det gebyrbelagte tilsyn, jf. nr. 3. 3) et
gebyrbelagt tilsyn, hvorefter virksomheder inden for særligt belastede brancher skullel igennem
et intensiveret gebyrbelagt tilsyn
fra Arbejdstilsynet.

og grænsen for hvornår der skal vælges
Arbejdsmiljørepræsentant er hævet fra 5 til
10 ansatte. Desuden er
pligten til medlemskab
af bedriftssundhedstjeneste blevet fjernet.
Nedenfor er en liste
over denne regerings
initiativer:
Kommentar : Økonomisk incitament som middel til forebyggelse ikke udfoldet.

undgås/reduceres. En del af midlerne går til sundhedsfremme ikke til arbejdsmiljø.

1. januar 2005

28. april 2006

Arbejdsmiljøreform : Pligten til at
være tilknyttet bedriftssundhedstjeneste fjernes. Alle virksomheder skal igennem en arbejdsmiljø
screening. Etablering af arbejdsmiljø smileys
Kommentar: Det lokale forbyggende arbejde svækkes. Rådgivning skal nu bruges, når skaden
er sket – ikke som forebyggelse
– før skaden sker. Arbejdsgiverne
sparer ca. 400 mio. kr. årligt

Svækkelse af det objektive arbejdsgiveransvar for arbejdsulykker.
Kommentar : Ændringen betyder at det er vanskeligere at give
arbejdsgiverne bøde, når der er
sket lovovertrædelser.

2006
Velfærdsforliget :
Efterløns- og pensionsalder hæves – og der etableres i denne forbindelse en Forebyggelsesfond :
Fonden får 350 mio. kr. pr. år :
Kommentar: En del af fondens midler kommer til at gå til
Arbejdstilsynet, så nedskæringer

Genopretnings-pakken 2010
Halvering af midlerne til samarbejdet mellem parterne i branche
arbejdsmiljørådene.

2011
Nedskæringer på Det Nationale
center for Arbejdsmiljø.
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Den internationale arbejdsmiljøkonference

Næste konference, arrangeret af det europæiske
arbejdsmiljønetværk – EWHN – afholdes i Torino, den 5. –
7. oktober 2012. Arbejdstitlen er: ”Til kamp for et sikkert
og sundt arbejdsmiljø i en sikker og sund verden”. AAA
er med i planlægningsgruppen, og modtager gerne ideer
og forslag til emner og oplægsholdere.

Bliv medlem
Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen?
Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og
hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v.
Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk.
Sådan bliver du medlem:
Direkte med girokort: 827-6625
AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV
Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse.
Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation
til aaa@aktionsgruppen.dk eller ring på 3013 0012.
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