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Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere kræver politisk indgriben. 

 
 

Gældende lovpraksis løser ikke nutidens og fremtidens arbejdsmiljøproblemer. 

Hammeren skal falde hårdere. 

 

 
Forhindringerne er mange og forbedringerne små, på vejen mod arbejdsmiljølovens mål om ”et sikkert og 

sundt arbejdsmiljø”. 

 

Som eksempel er byggefagenes og mange produktionsvirksomheders årelange kamp mod farlige 

stoffer og materialer, til stadighed hæmmet af en manglende lovbeskyttelse, når det virkelig gælder:   

manglende overensstemmelse mellem bøder og lovbrud – målt i antal og i alvorlighed, strafretlige 

sager som strander hos politiet og en bevisbyrd der ikke er sikret af myndighederne, ringe 

godtgørelsesmuligheder til arbejdere der bliver fyret, for at gøre brug af paragraffen om ”Liv, ære 

og velfærd”. 

 
Trepartssamarbejdet mellem den til enhver tid siddende regering og arbejdsmarkedets parter, skæmmes af 

arbejdsgivernes de facto vetoret og Arbejdstilsynets manglende mulighed og frygt for, at tage parti for 

arbejdstagerne. 

 

Ubalancen skævrider arbejdsmiljøsamarbejdet på arbejdspladsen og i virksomheden, og svækker båndet 

mellem kollegaer og de tillidsvalgte. 

  

Hertil kommer det digitale indtog og nye organisationsformer; falske selvstændige, midlertidige ”freelance” 

ansættelser på 0 times kontrakter, underentreprenører i uendelige led, ansvarsfri platformsøkonomi – alt 

sammen organisationsformer, der gør samarbejde om arbejdsmiljø illusorisk og presser vilkårene for alle 

andre. 

 

Der skal sendes et kraftigt signal til alle brancher, hvis udviklingen skal vendes. 

 

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere kræver derfor en politisk indgriben, der sikrer håndhævelsen af 

Arbejdsmiljøloven på det strafferetslige område og retter fokus på det faktiske ledelsesansvars betydning. 

 

Det skal sikres, at Arbejdstilsyn og politi rejser det nødvendige antal sager og at der ydes en tidssvarende 

erstatning til de arbejdere, der fuldt legitimt og i overensstemmelse med loven, forsøger at forsvare egne og 

kollegaers liv og helbred. 

  

 

Vedtaget på AAA’s Generalforsamling den 14. juni 2022 

 

Kontakt: Janne Hansen tlf. 4156 5423 
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