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Et por Ecco sko kon ldog produceres of kemiske hiælpestoffer fro TYsklond og
skind fro Østeuropo som sendes tll fobrikken i lndonesien for of blive gorvet og
syet, Derfro går turen til Portugol, hvor sålerne monteres, Det hele styres fro en
tegnestue i Donmork, som pd sekunder kon ændre modellen vio sotellit-
kommunlkotion.

med lovere stondorder. Et stYkke

vibrerende værktØi, hon selv hovde
fået hvide fingre ol skulle nu
ødelægge flere fingre i lndien. Hon
sendte en høflig telefox til den indiske
direklør, som lovede of udskifte det
skodelige vcerktøj indenfor et år,

Kolby Konfektion i Vejle blev truet
rned of virksomheden ville flYtte
produktionen hvis hun stillede flere
krov. Overfor pressen forsikrede
direktøren, of produktionen blev i

Donmork. Et påbud fro Arbejdstilsynet
om udsugning of støv og sundheds-
skodelige dompe blev olligevel
onledningen til ot hele produktionen
flyttede ud of londet.

repræsentont fro Hellesens i Køge

Når produktionen spredes over hele
kloden bliver orbejdsmiljøkompen
også stodig mere internotionol, Her er
et por eksempler:

drcBbte seks mennesker og sårede I B

i 1994. Voerftets direktør udtolte til
pressen, of ulykken kunne hove
vcBret undgået, hvis vcBrftet hovde
hoft kendskob til lignende ulykker, der
tidligere vor sket i Homburg og
Rotterdom.

forbindelsen hor hidtil kostet ni

menneske-liv, En of grundene til, ot
slkkerheds-orbejdet ikke fungerede
ordentligt, vor det vonskelige
somorbejde mellem firmoer og sjok
fro monge londe,

LKM i Kolding skulle hjcBlpe et indisk
dotterselskob med moskinopstilling,
Hon blev opmærksom på, ot

mork", of mon efter video-optogelser
ot dømme hovde fjernet flere
sikkerhedsonordninger fro de

moskiner, der udskiftes her i londet of moskiner, hon tidligere hovde
hensyn til produktivitet, miljø eller orbejdet ved, og som nu stod På den
orbejdsmiljø, ofte eksporteres til londe delvis donsk ejede DP Botteries i Polen,
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Eksemplerne er monge, Også når det
gælder orbejdsmiljøet må
fogbevægelsen tænke
lnternotionolt. EU, Østeuropo og
osioiiske londe trcekker tolrige
produktloner ud of Donmork, Tll londe
med ringere stondorder eller
dårligere kontrol.

Arbejdsmiljøets grcesrødder må også
somorbejde internotionolt, bl.o. for ot
undgå ot monge orbejdsmiljø-
løsninger og -erforinger går tobt når
problemerne flytter til ondre londe.

L Det europælske orberdsmtuø netuærk
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I dog bestemmes arbejdsmiljø-
lovgivnlngen proktisk tolt ikke I

Donmork. Den er logt ieuropæiske
rommer og udmøntef ien række
direktiver, Det selvsfændige donske
regelorbejde er gået isfå,

Den "miljøgorontl", Donmork btev
lovet ved ofstemningen om den
fcBlles okt i 1986, hor vist sig ot vcere
meget lidt værd, Donmork kon i

proksis ikke indføre strommere
orbejdsmlUøregler end EU når det
gcelder moskiner og ondre vorer, der
kon hondles over grænserne, EU hor
forringet reglerne om mcerkning of
kemiske stoffer, og det er stodig
usikkert om Donmork får lov ot
bevore reglerne om leverondør-
brugsonvisninger og om kode-
mcerkning of mqlevorer mv,

Nogle of EUs direktiver (de såkoldie
minimumsdlrektiver) tilloder dog i

princippet medlemslondene ot gå
videre, og de hor logt et niveou der
er til of leve med, I nogle londe hor
de medført klore forbedringer for
orbejderne. Stcerke industrigrupper
forsøger sommen med den britiske
og tyske regering oi få ophcevet de
"overflødige" EU-regler. For orbeJds-
miUø-oktivister i en del medlemslonde
er det en trusselmod tilkæmpede

rettigheder,

Herhjemme står kompen om ot
forhindre yderligere foningelser of
dqnske regler. Det gcelder ogsd
systemet med kollektive oftoler på
orbejdsmorkedet, som trues of foelles
EU orbejdsmqrkedslove.
For ot få indflydelse pd EUs regter må
oktive orbeJdsmifløfolk i Donmork og
ondre europæiske londe orbeJde
mere sommen, Skol Donmork hove
frihed tilot opretholde og vedtoge
bedre regler, er det nødvendigt med
ollionceportnere ide ondre londe,

eu ropceiske Arbejdsmlljønetværk,

AAA modqrbejder oprettelsen of en
superstot, der fjerner mulighederne
for, of enkeltlonde kon gå foron på
milø- og orbeJdsmiljøområdet,
Derfor er AAA imod
unionsdonnelsen.

AAktlonsgrupp6n Arb€Jdere Akad6mtker€
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stress, substitution, BST'er etniske
minoriteter)

Europo findes en række gode
kontokter, bl,o. iConodo, USA, Cubo,
lndien, Jopon og Sydofriko. I

fremtiden vil det europceiske
nefuærk somorbejde med
orbejdsmiUønefucBrk i ondre
verdensdele,

Fro Donmork deltoger AAA sommen
med Somorbejdet Arbejdere
Akodemikere (SAA) I Århus.
Nefuærket er åbent for nye
deliogere. hvis formål og oktlviteter
går isomme retning,

ArbeJdsmiljønefucerks overordnede
mål er of olle mennesker skol hove
ret til og mulighed for ot orbejde
uden frygt for deres liv, helbred og
velbefindende,"

(citot fro vedtcBgierne)

D6t europlælsk€ orbeJdsmluø nefucrk

Arbej d s rn iliØn etrzce rk

Som svor på produktionens og orbeidsml\øets lnternofionolisering er der
opstået et n etværk of orbeidsmiliø- græsrød der,

Det europæiske ArbeJdsmiljønetværk
(Europeon Work Hozords Network,
EWHN) hor indtilvidere tilslutning fro
grcesrodsbevoegelser og foglige
orgonisotioner i l3 londe, hvorof flg.
1l er reprcesenteret i en styregruppe:
Flnlond, Skotlond, lrlond, Englond og
Woles, Donmork, Tysklond, Hollond,
Fronkrig, Østrlg, Sponlen og ltollen.

Som en of sine vigtige oktiviteter
ofholder nefucerket større
orbejdsmiUøkonferencer co, hvet
ondet år. Senest I 19941Riccione,
Itolien, med 350 deltogere, I 

.l997

ofholdes konference I Hollond under
overskriften "Arbejde, egnet tll
mennesker,"

Det er et "nefucerk of nefucBrk" dvs.
somorbejde mellem orbeJds-
miUønetuoerk ide enkelte londe.
Somtidig støtter det udvikling of nye
netvoerk, bl,o.:

bronche (bl,o. elektronik, byggeri,
kemi)

orbejdsmiUøemne (grcensevcBrdier,
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Nefuærket tog et stort skridt fremod
på konferencen isheffieh. engfonJ i
1992. Her blev der for første Oongvedtoget et fælles grunOtog, ei
"orbejdsmiljø-chorter,, (se
midiersiderne) og en fælles
kompogne. AAA tog initioflv til
begge dele.

Den foelles kompogne bestod of enpjece om donske erforinger med 
-

udskiftning of orgoniske
opløsningsmldter og en ftot plokot på
c sprog, Kompognen fik økonomisk
støtte fro EUs .'europoeiske

orbejdsmiljøår,, selvom den krcevede
onerkendelse of, ot optøsningsmidlåi
kon give hjerneskoder, Det
onerkendes ikke of EU.

Kompognen krævede også
erstotning of opløsningsmidlerne med
noget uforligt. Bl.o. de vegetobilske
olier, der nu bruges imonge trykkerier.
Gennem et selvstcendigt projekt,
"Subsprint" lden grofiske industri, er
det longt hen od veJen nefuærkets
fortjeneste, of en mindre skodelig
teknologinu onvendes i monge
europæiske londe.

A

med subsiltufion vor en delof den
europæiske kompagne mod
o rg o n i s ke opløsn i ngsm id le r
finonsieret of EUs orbejdsmitjøår.

'trmp
- the Danish experience

Aktlonsgrupp6n Arbeld6rs Akodemtkere
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udbredelse of en internotionol
moerkedog for de olt for monge, der
mlster livet på grund of dårligt
orbejdsmifø. Det sker på *Workers

Memoriol Doy" eller Arbejdsmiljøets
lnternotionole Dog, som den hedder
på donsk, Dotoen er den 2g. opril.
AAA morkerede den første gong i
'1995 med en demonstrotion på
Christionsborg slotsplods,

I -96 vor demonstrotionen fryttet tir Rådhusprodsen, De 75 menneskesirhouetter
morkerede ontollet of drcebte i orbejdsulykker, Hvor uhyggelig qktuel denne
dog er blevet, understreges of, of toilet for dødsurykker oe seneste tre år er
sieget fro 62tit84.

A D€t €urop€tske orbejdsmluø netuærk



Hvernerrne,C

Foruden AAA tto Donmork delloget
monge lorskellige slogs
orgqnlsolloner og netvcerk I orbeidel,

orbejdsmiljøgrupper er orgoniseret i

en londsdcekkende "Hozords"-

kompogne, og somorbejder med
oktive fogllge orgonisoiioner.

tilknyttet fogbevcegelsen i Edinburgh
er hovedkvorter for et netvcerk,

om orbejde og sundhed, der
somorbejder med progressive foglige
orgonisotioner,

okodemiker netvcBrk. Novnet
betyder både Rent ArbeJde og
NetVærk,

minder meget om det donske AAA'

informoiionsbutikken " PPm".

sive forskere og rådgivere ved novn
"Alert", Løsere kontokier til
fogbevcegelsen,

hos den foglige sommenslutning

AHlonsOruppon Arberd€r€ Akodemlk€re

Comisiones Obreros iVolencio og
Modrid ("Arbejderrådene", CC,OO',
er den ene of de to store foglige
londssommenslutninger)

professionelle indenfor orbejdsmiUø-

opporotetved novn "SNOP". Det
itolienske system består of
integrerede BSTer og orbejdstilsyn'

rådgiver fro fogforbundet MSF

(Monufocturing, Science ond Fi-

nonce - Fremstilling, Videnskob,
Finons) med et løsere kontoktnet,

Londenes repræsentotion er meget
forskellig, og hver iscer bringer egne
troditioner ind isomorbejdet. I

sommenhng med de sProglige
problemer, kon det gøre somorbejdet
til lidt of en udfording,

Det er en fcBlles holdning, ot olle
londe tilstroeber lige stor deltogelse
fro orbejder- og okodemikerside ved
konferencerne. Det er desuden en
fælles hensigt of skobe orbejder-
okodemiker netuærk ilighed med
AAA iolle londe. Men monge steder
er der ncBsten ingen trodition for et
sådont somorbejde,

A

I
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A e B F -r t) s ru r l t es c t.r .a. P T E p
(donsk version)

Senes/ år 1995 bør befolkningen i regionen (Europo) være sikret en effektiv
b e skyllels e mo d o rb ejd sb eti n g ed e su ndhe dsf o re r

QVHO: Sundhed for alle år 2000, Den europiske strotegi, Kbh, 1985)

'Tronsnqtionole og notionole selskober hor nået det må|, de sotte sig med et
Europo uden grcenser for kopiiolens frl bevcegelighed, Vi tror, ot orbeJdsgiverne
og deres orgonlsotioner vil presse på for en øget produktivitet, ubegrænset
odgong til løs orbeJdskroft på individuelle kontrokfer, og for en begrcensning of
orbejdsmiljølovgivningens virkninger, for of forbedre deres konkurrenceevne på
det europoeiske morked,

vi et sikkert og sundt orbejdsmiUø for olle orbejdere.

sundhed eller velvære,

orbejdernes liv. sundhed og velvcere på orbejdsplodserne.

For ot opnå dlsse mål krcBver vl lølgende:

). En lovglvning, der holder 4. Arbejdernes ret til olle informotioner
orbejdsgiveren onsvorllg for om kemikolier og tekniske
beskyltelse of orbejderne mod olle hjcelpemidler på orbejdsplodsen
kort- og longsigtede sundhedsforer på (feks, olle kemiske stoffer. der er
orbeJdsplodsen eller i dens omgivelser. indeholdt i et bestemt produkt og ol

tilgcengelig viden om sundhedsforer
2, Retten til et meningsfyldt orbejde ved olle siofferne).
uden stress.

5. Arbejdernes ret til ot blive
3. Retten til ot stoppe orbejdet. hvor informeret, konsulteret og hove
der er en trussel mod orbejdernes liv, medbestemmelse før der kon
sundhed eller velvcere" 

^ 
gennemføres cendringer på

/\'""' 
rvvr lt,v

/ c.
/ l\ .uropærsk orbeJdsmruøchorr€r



orbejdsplodsen (f,eks, ved indførelse

of nye moskiner nye Processer, nYe

kemiske produkter, og ret til ot
nedlægge veto mod cendringen,

hvis den kon hove negotiv indflydelse
på orbejdernes sikkerhed og
sundhed).

6. Arbejdernes ret til fuld indsigt i olle

undersøgelser of deres orbejdsmiljø.

7. ArbeJdernes ret til ol informotion om
virknlngerne of deres orbejdsplods på

det ydre miljø.

8, Retten til fri odgong til uofhcengige
eksperter, inklusive fogforeningernes
orbejdsmiUøeksperter, i enhver situo-

tion på fobrik eller byggeplods. hvor

der er en mulig fore for orbejderne,

9. At der iolle euroPæiske londe
oprettes en orbeJdsmiljøfond for

forsknlng, og ot orbejderne sikres ret til

ot blive inddroget I styringen of denne
forskning,

'10. At der etobleres tucerfoglige
bedriftssundhedstjenester med
orbejderdeltogelse, boseret På
forebyggelse,

I l. At orbejdsgiveren forpligtes til ot
følge en strotegimed substitution of
forlige kemikolier.

.l2. 
Alle orbejdsgivere skol hove

onsvoret for sikkerhed, sundhed og
orbejdsforhold På orbejde, der
udføres of underentrePrenører og

Aktlonsgruppen Arbord€re Akodemikere

qtypisk orbejdskroft.

.l3. 
Anerkendelse of, of etniske

minoriteter og indvondrere oftere
udsættes for skodelige påvirkninger

end de oPrindelige, hvide
befolkningsgruPPer, og ot
fogforeninger, mYndigheder,
orbejdsgivere og ondre officielle
instonser derfor må toge de
nødvendige f orholdsregler inklusiv

overscettelse of informotionsmoteriole
til de nødvendige sProg.

,l4, 
At onsotte, der orbejder i eget

hjem (disionceorbejdere) i Europo må
hove speciel lovmæssig beskyttelse,

of orbejdsgiveren gøres onsvorlig for

teknisk udstyr og moterioler og of det
forbydes ot lode disse orbejdere eller

deres fomilie orbeide med
sundhedsskqdelige kemikolier.

15, At enhver oktivitet for of forbedre
orbejdsmiljøet kon foregå uden frygt
for fyringer eller ondre repressolier

mod de orbejdere, der er involveret i

orbejdsmiljø-oktiviteter.

16, At olle orbejdere sikres retten til ot
vcelge deres egne
sikkerhedsrePræsentonter.

.l7. 
At fqgforeningerne På forhånd

informeres om nye onlægsprojekter
og gives mulighed for of undersøge
dem for ot sikre, of de højeste krov på

orbejdsmiljø- og miljøomrdet bliver

opfyldt. Og ot fogforeningerne får olle

AF2_)
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rettigheder og pligter på
orbejdsplodser, der er under
etoblering,

I B, At sikkerhedsrepræsentonterne
sikres tilstrækkelig frihed fro orbejdet til

ot skoffe sig informotion og
uddonnelse for of kunne udføre deres
pligter, uden ot orbejdsgiveren
påtører dem løntob eller ondre
forringelser of deres forhold,

19. At ingen orbejdsgiver kon omgå
orbejdsmiljøbestemmelserne i et lond
ved ot flytte produktionen til et ondet,
Arbejdsgiverne må overfor de
relevonte myndigheder dokumentere,
ot de kon opfylde de til enhver tid
hØjeste miljø- og orbejdsmiljøkrov.

20, At lovgivningen til sikring of
vorernes fri bevcegelighed oldrig kon
forhindre noget lond i of hove de
mest vidtgående regler om mærknlng
of kemikolier med odvqrsler om deres
sundhedforer,

2i. Forbud mod brug of
sundhedsvæsenet, inklusive
Bedriftssundhedstjenesten, til ot
sortere orbejderne for of finde dem,
der bedst kon tåle de
sundhedsskodelige belostninger,

22, At olle orbejdsplodser
regelmæssigt og uonmeldt (overfor
orbejdsgiveren) lnspiceres of
orbejdsmiUø- og miljømyndighederne
sommen med
sikkerhedsreprcesentonten,

23, Retten til fuld kompensotion og
dcekning of olle omkostninger ved
enhver orbejdsbetinget lidelse eller
orbejdsulykke,

24, Et orbejdsskode-forsikringssystem,
der giver en økonomlsk fordel til de
virksomheder, der orgoniserer
orbejdet på en sådon måde, ot
orbejdsskoder forebygges.

Det Europlske Arbeldsmilf netvcerk
Shelfleld, U.K., 7. seplember I 992.

i
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EU
Nefværkets vedtægter kon rekvireres hos AAA. vit du vide mere om ondre
londes netværk - kontokt lnternotionol gruppe, Se odresser side t5.

Netværket-=

AAA

Nefucerket er til for qt skobe
erforingsudveksling og somorbejde
mellem de oktive fro
orbejdsplodserne og rådgivere, der
er solidoriske med dem, Det er ikke
skobt til lobby-orbejde i EU,

Alligevel hor lobbyorbejde vcBret
nødvendigt for ot skoffe økonomi til
nefu cBrkets oktiviteter, herunder
konferencerne og et sekretoriot.
Konferencer med tolkning er meget
dyre. Tolknlng er iscer nødvendig for
deltogere fro orbejderside. Og hidtil
er det lykkede ot få EU Kommissionen
til ot betole en stor del of
konferenceomkostnlngerne,

Kommissionens støtte til netvcerket
skyldes måske et ønske om ot få
informotioner, der er uofhængige of
medlemslondenes regeringer.
Groesrodsorgonlsotioner er gode til ot
formidle selvstcendig informotion og
holde et kritisk øje med deres egne
regeringer,
Netucerkets formål med of søge EU

finonsiering er blot ot få det proktiske
somorbejde og erforingsudvekslingen
tilot fungere,

Siden 1992 hor nefucBrkets sekretqriot
llgget iSheffield og delvis været
lønnet of EU-midler. NefucBrket hqr
fostslået et princlp i vedtoegterne
om, of sekretoriotet skol cirkulere
mellem londene.

NetvcBrket må undgå of spilde ol sin
tid på ot søge EU-midter og
odministrere dem. Det er AAAs
holdning, ot netucerket på længere
sigt skol kunne fungere uden EUs
penge for of bevore sin politiske
uofhcenglghed of EU-opporotet.

Det ourop@lske orbejismtuø notuærkA



NefvcPrket cli re ktirzer!'re

Netværket påtoger sig ikke opgoven som krittsk ekspert iforhold tll olle EUs

direkilvet men t enkelte soger hor personer eller grupper inetværkef hoft

indflydelse,

Det bedste eksempel er nok, ot
foglige orgonisotloner. bl,o, den

donske PROSA, fik nogle
torbedringer indfØjet i direktlvet om

skærmorbejde. Det drejer sig f'eks'

om retten til Pouser, retten til en

orbeJdsgiverbetolt synsprøve og om

nødvendigi briller' Dlsse forbedrlnger

forsøger den britlske regering ot få

fJernet fro direktivet lgen.

De enkelte londes netvcBrk hor

forskellig toktik overfor EUs direktiver'

Ofte er donske deliogere de mest

kritiske og engloendere de ivrigste

tilhængere, Forkloringen er en

forskellig politisk situotion og trodl-
tlon, Det britiske Porti Lobour

forsøger ofte of få polltiske resultoter

i EU etter ot hove rendt Ponden
mod muren I det - gennem 17 år -

konservotivt regerede
Storbrltonnien.

Et direktivforslog om "fysiske ogenser"

(støj, vibrotioner, elektrisk strøm

m,m,) ligger lskrivende stund På

mlnlstenådets bord.

Forsloget er dårligt, Det lover bl'o'

om på det grcensevcerdi-sYstem' vi

kender, ved ot indføre tre

grcensevcerdier lstedet for en. Før

behondlingen i Europoporlomentets
socioludvolg sendte medlemmer of

AAA nogle cendringsforslog tll donske

udvolgsmedlemmer med
udgongsPunkt I en krltik fro

ArbeJdstilsYnet.

Det viste sig, ot en oftole mellem

udvolgsformonden og Kommissionen

udelukkede flere cBndrlnger' Og ot
Arbeidstilsynets krltik oldrlg vor nået
frem til donskerne I

EuropoPorlomentet'

Direktivforsloget hor vceret lcBnge på

vej, De kommende EU+egler for

elektromognetiske felter er i monge

år blevet brugt som undskyldning for

ikke of love grænsevcBrdier på dette
område iDonmork. De kunne få
be§dning for bl,o,
kroftvcBrksorbejdere, orbeJdere i

plost- og tekstilindustrlen, der bruger

HF-sveJsning, fysioteropeuter, der

orbejder med kortbølgeteroPi og

onsotte, der ofte bruger mobiltelefon
på deres orbejde.

dqnsk lovglvnlng går lstå, mens vl

venler på EU-leglel, som slden vlser

AKlonsgruppen Arbeldere Ako<lemlkerE

slg ol vcere megel lldt vcerd'

A



etværket

AAA

Men går nelvcBrket lkke
fogbevcsgelsen I bedens? Kunne
euro-LO (EF§) lkke Ilge så godt stå for
nelverkels okllvltelef

Der er flere ting der odsklller
nefucBrks-somorbejdet fro
fo gbevgelsens oktivlteter.

For det første er det et somorbejde
mellem enkeltpersoner. Foglige
orgonisotioner kon vcBre medlemmer
og deltoge, men indflydelsen
ofhænger of de deltogende
personers oktivitet og orgumenter,

For det ondet er det et orbejder-
okodemiker somorbejde. Profes-
sionelle rådgivere delioger på lige
fod med fogligt oktive som qktivister i

nefucBrket,

Desuden er den europcelske fog-
bevcegelse idog ikke georet til et
sådont somorbejde, Der er store
forskelle på fogbevgelsens historie og
trodition i forskellige europcelske
londe. I Sydeuropo hor mon typisk
flere konkurrerende LO'er, et
socioldemokrotisk, et tidligere
kommunisiisk og/eller et kristelig-
demokrotisk.

Orgonisotionsprocenten er høj ide

nordiske londe (80 - 9O"Å), men lov og
foldende ide ondre europiske londe,
Tilslutnlngen til fogbevægelsen onslås
til 30-35 procent i Storbritonnien og
under 20 procent i Fronkrig.

Lov prioritering of europceisk som-
orbeJde og store notionole forskelle
kon kun delvis forklore, hvorfor
fogbevægelsens indflydelse i EU er
betydeligt ringere end
orbejdsgivernes. Den bogved
liggende grund er, ot EU-opporotet er
skruet sommen for of fremme
europæisk kopitols interesser.

På den onden side er den inter-
notionole fogbevcegelse orgoniso-
torlsk stærkere end et nefucerk kon
blive, Netvoerket er således et sup-
plement til fogbevægelsens
internotionole orgonisotioner.

A Det €uropælske orberasmlUø netuærk

!fo'u

^lUl4fier(let?Å LoZ

fagbevægelsen
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frermticl(en@
Det mest spændende i netværkef
sker offe udenfor de sfore
konferencers dogsorden og lde
skoldfe "undernetuærk", Det er
netværk, der beskæftiger slg med en

besfemt bronche eller et bestemt
orbejdsmiUø-emne,

orbejder-netucerket, der qfholdt en

konference i Livorno, ltollen, i efter-
året 

.l995 
med godt 40 deltogere fro

S londe, De diskuterede bl.o. hvor-

don orbeJdere får indflYdelse På
styring of BST'erne og kontrolmed
sundhedsoplysninger. De besluttede
ot sende de gode ideer og forslog
videre til EU-systemet og ot styrke

deres egen erforingsudveksllng.

værket for stillodsorbejdere, som

holdt en konference i Loger og
Hondel, Københovn, I mqrts 

.l996,

Også her deltog godt 40 mennesker
fro 8 forskellige londe, Der blev op-
rettet en såkoldt Europcelsk Plofform
for Stillodsorbejdere, nedsot en

bestyrelse og oprettet et sekretqriqt,
Niels Wegelond (odr. og tlf. - se side

16) blev volgt som sekretær'

Desuden findes netuærk for folk i

elektronikindustrien, for den kemiske

Ahlonsgruppsn ArbeJdere Akddemlk@re

industri, et om groensevcBrdier m.fl.

Disse undernetvcerk er uofhcengige
og bestemmer deres egne oktiviteter.
men kon få økonomisk støtte fro Det
europceiske orbejdsmiljø-netvcBrk, I

fremtiden vildet nok vcBre idisse

undernetvcerk, nye oktiviteter
udvikles.

For AAA goelder det om ot sikre

nefucerkets betydning for den
proktiske udveksling of erforinger og
det proktiske somorbejde mellem
oktive folk fro orbejdsplodserne og
rådgivere og forskere, der
solidoriserer sig med dem.

polltlsk uolhcanglghed of EU. Målet er
oi skobe grundlog lor flere lcplles
kompogner og oklloner På fucars of
Iondegrcanserne. For ot nå dette mål
er opboknlng og støtle fto okllve
logllge orgonlsolloner vlgtlg

,^
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AAAS lntemollonqle gluppe kon hjælpe med kontokter til orbejdsmllJøfolk og
fogforeninger i ondre londe, først og fremmest i Europo, Medlemmer of
internotionol gruppe er:

SID-Kostrup,
Sqltucerksvej6S
2770 Kqstrup
Tlf: 32 50 00 18

Fox: 32 52 58 48

Privot: Provstestræde 2

4000 Roskilde
4237 1402
Fox 46 35 00 17

FADL

Blegdomsvej3C
2200 Kbh N
Tlf: orb: 31 39 26 4l
Tlf. priv: 36 30 1l 60

DTU

lnstitut for teknologi og somfund
Enh. for Arbe,idsmilJø
Bygn.322
2800 Lyngby
Tlt 45 25 20 54 (fro nov.: 45 25 60 29)
Fox: 45 93 66 20
e-moil : Joc@eo.its,dtu,dk

Vestre Alle 2
2500 Volby
Tlf orb,: 35 32 16 49
e-moil:SBinzer@oki.ku,dk
eller Susonne-Binzer@diolog,dk

Borups Alle, 3.th,
2200 Kbh N

Tlf orb: 38 27 22 31

ell.38 27 38 27

Fox orb: 38 27 27 38

SiD-Køge
StrondveJen 99

4600 Køge
Tlf: 53 65 06 45
Fox:53 6500 l7
e-mqil : Jesper-Nielsen@diolog,dk

KongsdolveJ l9
2720Yonløse
Tlf: 31 74 84 65

D6t 6uropælske orb6ldsmlUø neNærk



Kontcrkt til det eLrropiske
cr rt>ej dsrn i Ii ø n efrrce r k

deltoger i Det europiske Steen Sjølond.
orbeJdsmiljønetuoerks styregruppe-

tionolgruppe. Medlem of netucerkets Niels Wegelond,
forretningsudvolg er: Steen Sjølond Blågårdsgode 2,

2200 Kbh,N.
Kontoktpersoner til emne- og Tlf: 31 39 38 27
bronche-nefucBrk:

netvcprket Mick Willioms
Thoro Brendstrup, 37 Exchonge Street

Sheffield S2 5TR

Jesper Nielsen og Susonne Binzer. Tlf og fox: 0044 I 14 276 5693

Kontclkt til EU- kornrnissionen

Generoldirektorot 5 (Kon skrives: GD Donmork:
V), ArbeJdsmiljønøet under kontor F Østergode 61,
5, kontorchefen er Ronold Hoigh, Posboks 144,

1004 Kbh, K,

Heod of unit V/F/5. Fox: 33 I 1 12 03
Office JMO, C4l Kommissionen på lnternet:
Commission of the EU (web-odresse:) hhtp://
Directoroie Generol Employment, www,europo.eu.int
lndustriol Relotions ond Sociol Affoirs
Botlment Jeon Monnet,
L-2920 Luxembourg
Tlf:00352 4301 32734
eller -430.l I

Aktlonsgruppsn Arberdere Akodemlk€r€ ,å
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Kontcrkt til EU - pcrrlcrrrrentet
Vildu gerne lkontokt med donskere lEuropoporlomentet der arbejder med
arbejdsmlljø, skol du kontakle medlemmer of socialudvolgef.

Ofte er sekretærerne nemmere ot
komme ikontokt med end
politikerne, Og de hor også tit større
mulighed for ot fordybe sig ide
enkelte soger end politikerne,

Freddy Blok er suppleont til
socioludvolget,
Mobiltlf: 40143576

sociolu
SekretcBr ropeon United

22 284 4572
:003222308088 a4/1o196

Ullo SondbcBk, tldl. socloludvolget,
sidder I udviklingsudvolg og
miljøudvolg.
Ullo SondbcBks ossistent:
Ilt:OO322284 5169
Fox::00322 2849169
Adresse: Europo-porlomentet, BEL

3,032,
Rue Belliord 97 - I.l3,
B-.l047 Bruxelles

Unlonen:
Lis Jensen er medlem of
socioludvolget,
Tlf:00322 284 5153

Folkebevcegelsen lDqnmolk:
Birgit Jensen-Butler
Tlf: 33 14 05 14

Fox: 33 37 50 70

Hogenou orbe,der både lor folke- og
f unibevcegelsen:
Tlf:00322284 4579
Fox:00322 2849144
Adresse: Notionernes Europo,
Europoporlomeniet
Rue Belliord 97 - I l3
B-1047 Bruxelles,
e-moil : hhogenou@gw,europorl,org

tt^ Det europælske orbeidsmlllø n6tuærk
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Andre
konfcrkter:

Somolbef dsorgonlsollon
ETUC
'155, Boulevord Emile Jocqmoin
B-1210 Bruxelles
Tlf:0032221727A7
Fox:003222240454
Donsk orbeJdsmiljøsekretær: Erlk

Corlslund,
Tlt:003222240427

ses teknlske konlor, TUTB:

I55, Boulevord Emile Jocqmoin
B-1210 Bruxelles
Tlt:003222240414

konlor
Direktorotet for orbeJdstilsynet
Londskronogqde 33
2100Kbh, ø
Tlf: 39 15 20 00
Fox31 183560

fobedilng ol leve- og obelds-
vllkårene
(Donsk kontokt: Henrik Lltske)
Loughllnstown House,
Shonkill,
Co. Dublin,lrlond
Tlf: 00353.l 2826888
Fox; 00353 I 2826456

er under etoblering I Bilbqo, Sponien.

Blodet JANUS er EU-komissionens blod
om sundhed og sikkerhed på
orbejdsplodsen, Kontoktes gennem
Generoldirektorot 5.
Donske konespondenter er Jim
Jceger i Arbejdsmiljøfondet og lben
Hougegoord i Arbejdstilsynets
internotionole kontor,

,,er det donske Arbejdstilsyns EU-blod.
Kon kontoktes gennem Direktorotet
for ArbeJdstilsynet, EU-kontor/
internotionoltkontor.
Tlf: 39 l5 20 00
Tlf . Bruxelles : 003227 7 1 8606

Workers Heolth lnternotionol Newslet-
ter, redigeres of personer med
tilknytnlng til Det europæiske
orbejdsmiljønefucBrk,
PO Box 199

Sheffleld Sl lFWQ
Englond
Tlf: 00441 142765695
Fox: 00441 142767257

sponsksproget udgove, udgivet of
Comislones Obreros i Volencio,

,AAktlonsgruppeh


