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Internationalt Center for Arbejdsmiljø-, Miljø- og Folkesundhed (ICOEPH) markerede sig i 

årets begyndelse ved i samarbejde med DASAM at afholde en konference om ”Pesticider i 

Udviklingslandene” på Århus Universitet. Året før var ICOEPH i fokus med kommentarer til 

skrotning af skibe på Alang stranden i Indien og i indeværende år medvirker vi i en 

fjernsynsudsendelse om galvanisering og produktion af mobilmaster i Indien til Ericsons 

mobiltelefoner. 

 

Vi har således i enkeltsager i samarbejde med pressen formået at formidle 

nødvendigheden af en indsats for et sundere og mere sikkert miljø og arbejdsmiljø i 

udviklingslandene. Efterfølgende er der imidlertid ikke kommet ret meget ud af disse 

initiativer. Mange ord men lille vilje til handling. Vi lavede et projektudkast til stranden i 

Alang i samarbejde med 3F i 2006, hvor 3F efterfølgende trak sig pga. interne problemer. 

Vi afholdt møder med Cheminova i 2007, som ikke har resulteret i noget udover at vi er 

nævnt i deres årsrapport for et positivt samarbejde. Vi kontaktede kræftlæger i Indien i 

2007 m.h.p. et samarbejde, men endnu er der intet kommet ud af det. Vi må imidlertid 

også gribe i egen barm, idet en fyldt hverdag på klinikkerne ofte gør at dette arbejde med 

at udvikle initiativer i udviklingslandene nedprioriteres! 

 

Af konkrete aktiviteter der er i gang kan nævnes:  

1. Pesticidprojektet i Bolivia (Plagbol) i samarbejde med ngo’en Dialogos. Det besøger 

ICOEPH to gange årligt og sparrer løbende med fagligt input. Dette projekt er nu en 

selvstændig organisation og på vej til at blive regionalt WHO referencecenter på 

pesticidområdet. Der undervises i landsbyerne, på alle uddannelsestrin og 

publiceres undervisningsmaterialer og oplysningsmaterialer i samarbejde med 

relevante ministerier og andre samarbejdspartnere. Dette projekt er en succes, som 

i det væsentlige er båret af ICOEPH’s arbejdsmedicinske ekspertise i samarbejde 

med meget kompetente lokale partnere. Der er udsigt til at projektet fra 2009 

forlænges med en afsluttende fase på 4 år. 



2. Et lignende pesticidprojekt er under udarbejdelse i Uganda, efter at ICOEPH har 

diskuteret muligheden og indsamlet oplysninger efter to besøg i Uganda for at 

starte et primært sundhedsprojekt for Dialogos. Planen er at have en ansøgning 

klar pr. 1/7 2008. 

3. På forskningssiden er publiceret to artikler fra Plagbol-projektet. En student har 

skrevet års opgave på baggrund af data fra projektet, og en student har været nede 

og indsamle data og er nu i gang med dataanalyse og rapportskrivning. En 

amerikansk student rejser pr. maj til Bolivia og vil med vores vejledning skrive en 

masteropgave til Emory Universitet i Atlanta. En ansøgning til Århus Universitet er 

under udarbejdelse. 

4. Der undervises på Folkesundhed i Kbh. i international arbejdsmiljø- og 

miljøsundhed. ICOEPH er med i Global Health gruppen i Odense, hvor vi håber at 

undervisning også kan starte i løbet af de kommende år. Der er ligeledes kontakter 

til Esbjerg Folkesundheds Internationale linje vedrørende undervisning. 

5. Økonomien i ICOEPH er sikret de næste to år med et administrationsbidrag på 

40.000 kr. pr. år fra Plagbol projektet. 

 

Mulighederne for flere aktiviteter er til stede, der ligger f.eks. et færdigt projekt om 

arbejdsmiljø i småindustri og venter på at nogle vil følge op på det, der er værtskab for 

arbejdsmiljøfolk fra Kenya i samarbejde med 3F, som måske bliver til noget her til efteråret 

2008, kræftforskning i Indien er oplagt at gå videre med etc. Vil flere bruge noget tid på 

disse ideer, er det langt fra umuligt at skaffe finansiering! Konsulentarbejde udføres af flere 

arbejdsmedicinere, men det sker ikke gennem en koordinering fra ICOEPH, selvom 

forsøget har været gjort. Vores fornemmelse er at de fleste som nævnt ovenfor i 

virkeligheden har for travlt med hjemlige gøremål til at kunne springe til og fra 

konsulentarbejde med kort varsel, selvom man har sympati for tanken. 

 

Vi mangler forsat medlemmer men i år vil betaling via PBS blive indført, så vi regner med 

at dette sammen med en hvervekampagne på årsmødet, vil kunne få nye medlemmer i 

ICOEPH og fastholde dem der allerede er medlemmer. Hjemmesiden og nyhedsformidling 

er noget der skal gøres mere ved så synliggørelsen styrkes. 
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