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Udvalgsberetning for DASAM’s ulandsudvalg 

 

Ulandsudvalget har med dannelsen af Internationalt Center for Arbejdsmiljø-, Miljø- og 

Folkesundhed (ICOEPH) skabt en platform for internationale aktiviteter i udviklingslande og 

østlande. Centrets medlemmer er i det væsentlige arbejdsmedicinske og samfundsmedicinske læger 

og andre arbejdsmiljøprofessionelle samt enkelte institutioner.  

 

Vi har haft flg. betydende aktiviteter i 2005. 

1. Pesticidprojekt – ICOEPH er samarbejdspartner med ulandsforeningen Dialogos i dette 

projekt, der nu er startet på sin anden fase, dvs. med financiering 4 år frem på 8 mill.kr. I 

Bolivia samarbejdes med det nationale arbejdsmedicinske institut og med landene i regionen 

gennem WHO. Projektet sigter mod at nedbringe antal af pesticid forgiftninger og følgerne 

af disse blandt mennesker og i miljøet. Væsentlige aktiviteter omfatter produktion af UV-

materialer og undervisning af sundhedspersonaler og landmænd, dokumentation af 

skadevirkninger og ’awareness raising’ i befolkningerne i regionen.  

2. Skibsskrotning – Der er dannet et konsortiet bestående af 3F, genindvindingsindustrien 

HJHansen og ICOEPH. Vi var i pressen i maj vedr. Alang stranden hvor bla. færgen Kong 

Frederik d. IX blev skrottet. Pga. forskellige omstændigheder er fokus flyttet til Bangla 

Desh, hvor vi satser på at få aktiviteter i gang i løbet af 2006. Ulykkesanalysegruppen i 

Herning er tilknyttet.  

3. Konsulentarbejde – Vi har kontakter med Dansk Industri og konsulentfirmaer og håber at 

kunne opdyrke dette område over de kommende år, så det bliver muligt at udbye 

konsulentopgaver til bla. DASAM’s medlemmer.  

4. Undervisning og formidling – Vi har kontakt til International Afdeling på 

Københavnsuniversitet, hvor vi gerne skulle i gang med at undervise i International Arbejds- 

og Miljømedicin i løbet af efteråret. Vores hjemmeside www.ICOEPH.org er kommet i 

gang med hjælp fra Herning, og Flemming Lander der er vor nye webmaster. 

 



I år (2006) afholder vi generalforsamling som sidste år i forbindelse med DASAMS årsmøde på 

Knudshoved, dvs. vi mødes torsdag 27/4 kl. 10.30 og afvikler generalforsamlingen i løbet af et par 

timer. Dagsorden ifølge vedtæger, bla. med valg til bestyrelsen.  

 

Og endelig en opfordring til indmeldelse og indbetaling af kontingent på girokonto 0996 10075874 

Et medlemsskab koster 200 kr./år for enkeltpersoner og 800 kr./år for arbejdsstedet. Medlemskab 

for institutioner giver ret til 4 individuelle medlemmer.  
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