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I 2008 besluttede ICOEPH’s bestyrelse at blive en formel del af DASAM, idet det er for tungt at 
skaffe det nødvendige antal betalende medlemmer (mindst 50 stk. ) til selvstændig projektaktivitet i 
forhold til Danida. Formanden for DASAM, Jens Peter Bonde blev i den forbindelse forespurgt og 
så intet til hinder for at ICOEPH også på papiret bliver en del af DASAM, idet vi hidtil har fungeret 
som sådan. Fordelen for ICOEPH er at vi kan tælle DASAM’s medlemmer med i 
fondsansøgninger, ligesom det giver en større pondus at have DASAM med i baggrunden af 
ansøgninger. Vi vil fortsat selvstændigt kunne administrere projektmidler, tilskud til ICOEPH mv. 
Plagbol pesticidprojektet i Bolivia kører rigtigt godt, vi har netop haft en ekstern evaluering der var 
meget positiv. Vi har gennem projektet fået afgørende indflydelse på Bolivias politikker på området 
indenfor sundhed, landbrug og undervisning – med ændring af strategier, lovgivning og 
undervisningsplaner til følge. Vi har haft indlæg på flere konferencer sidst i Cape Town, hvor vi i 
den anledning blev inviteret til at deltage i WHO netværk der arbejder på at opnå 2017 målene vedr. 
arbejdsmiljø, Plagbol er nu en Foundation i færd med at blive gjort til WHO nationalt/regionalt 
referencecenter på pesticidområdet. Vi har midler til at forlænge projektet til 28/2 2010, ansøgning 
er netop afsendt til Danida herom, herefter skal afsluttende 4 årig fase 3 ansøgning udarbejdes og 
indsendes med deadline 30/8-09. 
Et nyt pesticidprojekt er under opsejling i Uganda, hvor en ansøgning om midler til en 
forundersøgelse netop er indsendt, efter vi fik afslag på en lignende i januar, men med forslag til 
rettelser om den skulle kunne godkendes – det håber vi så på. I dette forslag er kredsen af 
samarbejdspartnere/netværket omkring projektet udvidet fra Dialogos og ICOEPH, til også at 
omfatte KU-Global Health, KU-Life, SDU, OUH mfl. Det samme vil blive tilfældet i en Plagbol 
fase 3. 
Endelig er ansøgning om kortlægning af helbredsskader, især nerveskader, efter 
pyrethroideksponering som sprøjtemænd i malariaprogammer i Bolivia indsendt til Rådet for 
Ulandsforskning. 
Vi har ikke kunnet tiltrække konsulentopgaver, hvilket måske heller ikke er nogen skade til, da 
måske ingen af os har rigtigt tid til at påtage sig disse opgaver, der ofte kommer med kort varsel og 
krav om længere tids fravær fra vores faste arbejde.  
Udvalgets bestyrelse kunne ønske sig at der blev lagt flere kræfter i arbejdet med at udvikle den 
internationale arbejdsmedicin og vil til slut opfordre kolleger med interesse i dette meget 
perspektivrige og nødvendige arbejde at gå ind i dette – der er et meget stort behov for konkrete 
aktiviteter og forskning indenfor arbejdsmiljø i udviklingslandene, her kan vi gøre en forskel. 
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