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Udviklingen
går den forkerte vej

Antallet af arhejdsulykker har

været stigende gennem de sidste

5 år. Fra 1 993 til 1996 er der sket

en stigning fra t+t+.862 tit50. 571. En stig-

ning på 5.709. Alvorligt er det at godt 1000

af arhejdsulykkerne er meget alvorlige,

idet det er ambutations- og knoglebruds-

skader. En de[ af disse medfører, at men-

nesker udstødes fra arbejdslivet - og må

tilbringe resten af [ivet med smerter og

handicaps.Udviklingen indenfor lidelser

har stahiliseret sig på ca. 15.000 anmetdte

pr år. Men mange nye skader som f.eks.

museskader, indeklimasyge og psykiske

lidelser anmetdes overhovedet ikke, så

den reelle nedstidning træder ikke frem.

Arbejdsskader koster årligt samfundet ca.

25 mia. kr. Fra 1995 til 1996 har der været

e.t fald i antallet af dødsulykker - men tal-

let er stadig større end i I993. En dødsu-

lykke er 6n for meget.Arbejdsminsteren

har nu forpligtiget sig til at sætte øget

fokus på de alvorlige arbejdsulykker; især

dødsulykkerne.

Dårlig retssikkerhed

Retsikkerheden på arbejds-

skadeområdet er stadig et pro-

blem. Arhejdsskadestyrelsen er

stadig urimelig lang tid om sag-

hehandlingen og mange oplever

vitkårlige afgørelser af deres

skader.

CASE,6. Juni 1994 udsættes en kranfører

på Ba W lor en arbejdsutykke. Han får en

tonstung plade ned over højre side. Han

kastes i jord en og venstre hofte knuses.

Efter ulykken kommer kranføren på hospi-

talet og undersøges af en læge. Ulykken

anerkendes. Men herefter forsinkes

sagen. Den 11. Januar 1997 afgår kran-

føren ved døden uden at have modtaget

erstatning for utykken. I tøbet af 2 år tyk-



kedes det ikke Arhejdsskadestyrelsen

at behandle sagen færdig. Arbejds-

skadeforsikringslovens regler er klare

på dette punkt. Sagen skaI afsluttes

inden 2 år. Endnu et paradoks ved

sagen er, at den [æge, der undersøger

kranføren på hospitatet er den samme

som Arbejdskadestyrelsen udbeder

om udtalelse som specia[-

[æge. Han har i forhindelse

med skaden undersøgt ham

5 gange. Lægen under-

søger først kranføren efter

10 mdr. Dette er urimelig

lang tid og en klar over-

skridelse af den 4 mdr.,

som er normal ventetid.

Efter disse 4 mdr. skal

arbejdsskadestyrelsen fin-
de en nye [æge. I denne sag ender det

med, at kranføreren aldrig får udbetalt

sin retsmæssige erstatning - og dette

på grund af smø1.

AAA mBrgr:
. at det er nødvendigt, at

der sættes hårdere

ind for virksomheder,

der overtræder

arbejdsmitjøloven 0g hvor der fører tiI tragiske

ulykker for med arbejderne. Bøderne skal sæt

tes op og ved gentagne alvorlige ulykker, hvor

loven over skrides skal retten ti[ at drive

virksomhed fratages.

. at forskning om forehyggelse af arbejdsulykker

får titført ressourcer.

. at der på virksomheder med mange ulykker

laves forsøg med at forebygge disse.

. at Arbejdstitsynet laver særlige kampagner

inden for de branhcer, hvor der er mange

alvorlige arbejdsulykker.

.at der jævntigt skal laves offenttig titgængelig

status over den hvor lang tid, der går inden

arbejdsskadernes anerkendes.

. at der alvorligt tilskadekomne allerede ved

anerkendelse af skaden skal have forudhetalt

en del af erstatningen.

ffi,



Aktionsgruppen Arbejdere & Akademikere

er en græsrodsorganisation, der arhejder

for bedre arhejdsmitjø - i Danmark og på

internationalt ptan. Medlemmerne er

arbejdere, fagtige kluhher, fagforeninger

og akademikere.

AAA kan kontaktes på'

AAA, Vatby Langgade 55,

2500 Vathy. Ttf 36 16 60 43


