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Aktionsgruppen er et netværk af arbejdere og
akademikere, som udnytter hinandens viden
og erfaring om et godt arbejdsmiljø.
Vi laver møder, materialer og nyhedsbrev, som

kan bruges i kampen for et bedre arbejdsmiljø.
Vi følger aendringerne på arbejdsmarkedet og

de afledte virkninger i arbejdsmiljøet.
Hvis du har lyst til at bidrage med din viden og

erfaring er du velkommen iAktionsgruppen.

VI ER OGSÅ INTERNATIONALE
Aktionsgruppen er med i netværk mellem
aktivister på internationalt plan. I dag, hvor
konkurrencen er global er det nødvendigt med
græsrodsarbejde på tvaers af grænserne.
lnternational solidaritet er nødvendig for et
godt arbejdsmiljø.
Aktionsgruppen er en del af netværket
EWHN, European Work Hazards Network,

som afholder konferencer i Europa hvert andet
til tredje år. Her mødes arbejdsmiljørepræsentanter og professionelle i arbejdsmiljø om
fæl les

arbejdsmiljøproblemer.

Se hjemmesiden www.ewhn.eu
Til disse europæiske konferencer inviterer vi

også repræsentanter for tilsvarende netværk
Asien, Syd- og Nordamerika og Afrika.
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OFFENTLIGE MøDER OG PJECER
Aktionsgruppen afholder fyraftensmøder om
aktuelle emner om arbejdsmiljøet og gerne i
samarbejde med andre organisationer.
Undergrupper med særlige interesser har
gennem årene lavet pjecer om særlige
arbejdsmiljøforhold.
Aktionsgruppen fyldte 40 år i 2015.

AAA INFO
Aktionsgruppen udsender nyhedsbrevet
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INFO, hvor arbejdsmlljøet sættes til debat.
Det kan bl.a. læses på hjemmesiden www.

aktionsgruppen.dk . Det er det eneste blad
om arbejdsmiljø, der er lavet af aktivister.
Bladet forholder sig kritisk til arbejdsmiljøets

udvikling, og der skrives om, hvad Aktionsgruppen laver.
Vi henvender os til almindelige mennesker

og derfor er pjecer og nyhedsblad ikke
skrevet i fagsprog.
Vl ser på arbejdsmiljø ud lra menneskelige

behov og ikke ud fra en økonomisk synsvinkel.

OFFENTLIGE MøDER OG PJECER
Aktionsgruppen afholder fyraftensmøder om
aktuelle emner om arbejdsmiljøet og gerne i
samarbejde med andre organisationer.
Undergrupper med særlige interesser har
gennem årene lavet pjecer om særlige
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BLIV MEDLEM
Har du lyst til at blive medlem af

Aktionsgruppen? Du kan blive medlem
ved at gå ind på hjemmesiden og
udfylde indmeldingsblanketten.
Hvis du vil vide mere er du

velkommen til at sende en mail på:

aaa@aktionsgruppen.dk
Så hører du fra os.

Vores adresse er
Klubhuset
Dortheavej 39

2400 København NV
Kig også på vores hjemmeside

www.aktionsgruppen.dk

Aktionsgruppen har en
søsterorganisation i Jylland:

Samarbejdet arbejderc akademikere
Ved Kit Aastrup
kit.aastrup@gmail.com

c/o 3F Transport, Logistik og Byg
Sommersvej 5

8210 ÅrhusV
www.arbejderakademiker.dk

AKTIONSGRUPPEN
ARBEJDERE AKADEMIKERE
KÆMPER FOR ET BEDRE

ARBEJDSMTLJø pÅ

or ANsATTEs

EGNE BETINGELSER.

DET GøR UI UED AT STøTTE DEN
FAcLTGE

AKTturrEr pÅ nnnEJDS-

PLADSERNE OG VED AT SAMARBEJDE
MED KLUBBER, FAGFORENINGER
OG FORBUND.

Klubhuset
Dortheavej 39

København NV
aaa@aktionsgruppen.dk

www.aktionsgruppen.dk

