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I nf, aktiv for et bedre arbejdsmiljø i
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
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Aktiorsgruppen er alskens arbejdere og akade-

mikere. Vores styrke er at vi udnytter hinanders
viden og erfaringer, så vi kan lave materialer og

oplysning, som alle kan bruge i kampen for et
bedre arbejdsmiljø.

Vi skal rære flere
Æle har viden og erfaringer om arbejdsmiljø fra
deres arbejde eller studier.
Hvis du har lyst til at bidrage med din viden og

erfarirlger er du velkommen i Aktionsgruppen.

Vivilud
Aktionsgruppers aktiviteter er udadrettede .

En stor aktivitet er at tage rundt på arbejds-
pladser og uddannelsessteder og holde oplæg

om arbej dsmiljø og arbejdsmiljøkamp.
Vi laver pjecer, diasserier m. m. og arrangerer
offentlige møder om aktuelle arbejdsmiljø-
problemer.
Vi har et medlemsblad,Aktiorsgrupper§
Information". Der skriver vi om hvad der fore-
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går i Aktions.qruppen, men også om andet

indenfor området arbej dsmiljø.
Vi laver kampagner om særligt aktuelle emner,

der kræver mere massiv opllsning.
F.eks. lavede vi en kampagne om Fosterskader i
1982 ogen EF-kampagne i 1984.

Hvis du har nogle spørgsmål om arbejdsmiljø er

du altid velkommen til at ringe til os.

Arbejdsgnryperne
errygpden
Rygraden i Aktionsgruppen er arbejdsgrupper-

ne. Når der på en arbejdsplads opstår et behov

for at undersøge et arbejdsmiljøproblem og få
spredt information om det, bliver der dannet en

arbejdsgr-uppe.

Vores pjecer viser de mange forskellige ernner,

vihar beskæftiget os med i årenes løb.

Vi henvender os til almindelige meruresker og

derfor er vores pjecer og andre materialer ikke
skrevet i fagsprog.

Vi ser på arbejdsmiljø ud fra menneskelige

behov og ikke udfra en økonomisk synsvinkel.
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Aktionsgnrypens start
Aktior»gruppen blev dannet i I 975.
Grundlaget var de folk - arbejdere, akademi-
kere og studerende der havde lavet de fag-
kritiske rapporrer, bl. a. Rapport fra et Skibs-
værft og Malerrapporten.
Der findes andre arbejder-akademikergrupper
i Danmark og Aktior»gruppen arbejder
salunenmed dem alle.

A nci re Arbejde, Akaclernikergruppcr i l)a nm:rrk :

Aktiorrsgruppen Arbejclcre Akarlemikere/FyN
c o Inger Beck

C)luf Bagcrsgadc 4I 5000 Odense (l
09117659

S a rnarbe.j dct A rbejric re Akadernikc re
(irønnin.gen 4 8000 Århu.s tl
oti t23200

Arbejclsgruppcn Arbcjclere. Akaclcmikerc,,Norcljvll and
c ofiasperStclfensen
Sneclker TømrerJirrbundet, afd. 3
K,rretrxlsqajg lT .19 Qt)tt0,\ll,orts,

08 l3 1244
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arbejdsmiltø

kæmper for et bedre arbejdsmiljø
på arbejd.ernes egne præmisser.

Det gør vi ved at stØtte den faglige
aktivitet på arbej dspladserne

ogved at samarbejde
med klubber, fagforeninger

og forbund.

I dag er vi over 300 enkeltpersoner,
70 klubber og 60 fagforeninger

i Københarmsområdet.



A-l3"taktivitet
arbejdsmiljø

A-$tlå:ip'cir
arbejdsmiljø

A
AA

AI«tionsgnrppen

Arbejdere
Akademikerrc

lVa

L

lbylanggade5S . 2500Valby . 0l 166043 i

f epng: f orben Wilhelmen O Produktlon: b.komunrkation O l ryk 
^.,,"- 

r, r, rr r, 
-]


