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Har du fået en tennisalbue, som smerter, så du darligt kan løfte
armen? Har du rygsmerter, så du knapt kan slæbe di§afsted? Er
du plaget af eksem eller allergi? så efdet sikkert din"egen skyld.
Det er fordi, du bærer dig tumpet ad i din fritid. Du passer ikke
go$_t na dig selv. D."Lu-. ikke sandsynrigt, at din skaåe'skyldes arl
bejdet. I hvert fald ikkei f.ølge dansk l-o., o,, arbejåsskader.

rfølgedansk lov er fejlen din - ogikke jobbets -indtil andet er
bevist. Og bevisbyrden har du selv

Det-princip er fuldstændig vanvittigt. Det betyder, at en masse
arbejdsskader: darlig ryg, eksem, au;gi, kræft åg.å 

"ia"re 
ikke

grver erstatning, før et enormt detektivarbejde rrL Hartagt roo
procent, at arbejdet er den skyldige.

Det skal der laves om på.

I socialministeriet har der i flere omgange været udvalg igang
med forslag til ændring af loven. tvlen foåagene bærer præs af,
at man i udvalgene ikke har forstået de arbejdsskadedei proite-
mer. Hvordan skal folketingsmedlemmerne så bagefter kunne
lovgive fornuftigt? -

De^rfgr 
91det vigtigt, at vi fortælrer dem, hvad det her drejer sig

om. Arbejdspladser, fagforeninger, alle ansatte ved bedre. bet ei
lernlig os, der bliver eller er blevet ofre for et darligt arbejdsmiljø.
Det er os, det gør ondt på. Det er os, der slides nealaør ii,iugt 

"u",far en alderdom uden kvalitet. Det er os, der bliver sorteper også
økonomisk, når skaden sker.

DEI ER OS, DEI qøROTIDI PÅ



Derfor er det osse os, der skal rejse kravene. Det er os, der skal for-
tælle Folketinget:

- at alle sygdomme skal anerkendes som erhvervsbetingedg
medmindre arbejdsgiveren kan bevise det modsatte

- at arbejdsskadede skal have 100 procents erstatning

- at erstatningen skal falde fra den dag man er blevet skadet

- at alle arbejdsskader skal behandles grundigt og ligeligt - i
dag er sagsbehandlingen præget af sjusk og tilfældigheder.

- at forureneren skal betale - det vil sigg at arbejdsgiveren, der
har det egentlige ansvar, ogikke samfundet skal dække alle ud-
grfter, både erstatning, hospitalsophold, syge-dagpenge, revali-
dering, medicin og så videre.

- at forskningen øges, så tvivlen om, at skaden skyldes arbejdet,
tjer!es.
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Socialministeriets betænkninger om arbejdsskadeforsikrings-
loven er både tunge og kedelige. Men en ny lov på området kan ri-
sikere at blive endnu mene tung og kedelig, hvis vi ikke blander os
i debatten. Det er os, der skal leve med resultaterne. Derfor er det
også os, der skal prresse på, så loven langt om længe far et præg af
retfærdighed.

En smertende arm skyldes nemlig højest sandsynlig ikke, at du
spillede tennis i et halvt år som l4-årig,hvis du de sidste 20 ar har
klippet i kraftigt læder. Men som loven fungerer i dag skal du
bruge en masse kræfter på at overbevise systemet om det.

Loven skal debatteres. Bland dig i debatten. Loven skal æn'
dres. Stil krav til den.

Aktions grupp en Arb ej dere Akødemih,ere

Akrionsgruppen Arbeidere Alrodemikere
Uolby longgode 55, 2500 Uolby. 3l 16 60 43
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