
UDVALGSBERETNING FOR DASAM’S ULANDSGRUPPE/ 

ULANDSFORENINGEN ICOEPH FOR ÅRET 2006! 

 

Opdatering af vores aktiviteter i det forløbne år – 

1. Skrotprojekt i Indien i samarbejde med skrotningsindustrien ved H. I. Hansen a/s og 3 F kom 

aldrig ud af stedet, på trods af at vi havde formuleret og indsendt en ansøgning til Danida. Sidste år 

ved denne tid var vi til møde i Danida og 3F var meget tvetydige i forhold til deres engagement i 

projektet og endte med at foretrække et projekt i Bangla Desh, som vi så skulle til at formulere.  

3F skulle arrangere et møde i Bangla Desh med bla. os som deltagere, men på trods af diverse 

tidsfrister har vi aldrig hørt mere fra dem. Rygterne vil vide at årsagen er politisk intern 

uro/uenighed, enkeltpersoners projektpreferencer, vink ovenfra om at Internationalt 

Metalarbejderforbund tager hånd om projekter af denne karakter etc. Sidste nyt er at International 

Afdeling I 3F nu nedlægges.  

2. Pesticidprojektet i Bolivia i samarbejde med Dialogos går rigtigt godt. Nyt lærebogsmaterialer er 

under trykning, curriculi for landbrugsskoler er ændret til at omfatte mere sprøjtesvage metoder og 

økologiske alternativer og der arbejdes på lignende på agronom fakulteterne. En diplomuddannelse 

i Integrated Pest Management er startet på universitetet i La Paz. Curriculi på 

sundhedsuddannelserne er ligeledes under ændring, så pesticider toksikologi, diagnostik og 

behandling både styrkes præ- og postgraduat. Samarbejde i ”marken” med undervisning af bønder 

pågar med forskellige ngo-projekter og landssammenslutningen af bønder i Bolivia og sprøjtemænd 

fra vektorbekæmpelsesprogrammer under sundhedsministeriet pågår. En god indikator for 

projektets succes er at vi anslået får ekstern financiering svarende til over halvdelen  af vore 

projektaktiviteter – andre skyder altså på egen opfordring penge i projektets planlagte aktiviteter, 

hvilket øger dækningsgraden ganske betydeligt. Endvidere har WHO forespurgt om projektet kunne 

omdannes til en NGO og så blive nationalt og på sigt regionalt referencecenter for WHO på 

pesticidområdet. 

3. Vi har kontakt til 3F igen nu mhp. noget samarbejde i Kenya, Tanzania, Uganda om rådgivning 

og undervisning af arbejdsmiljøprofessionelle, i maj kommer en gruppe afrikanere hertil.    

4. Undervisning i international arbejdsmedicin har fundet sted på speciallægeuddannelsen til 

arbejdsmedicin og vi håber det bliver et fast punkt i vores uddannelse til speciallæger. Lignende 

undervisning er foregå på Folkesundhedsvidenskab, ligesom vi har udsigt til at komme ind på 

uddannelsen til Master i International Sundhed, evt. gennem udbydelse af et helt modul på KU i 



international arbejds- og miljømedicin, som vi skulle udarbejde. Deruover ville vi gerne have et par 

timer på medicinstudiet, i Odense, Kbh. og Århus – er der ikke nogle af jer lektorer som kunne få 

det ind i den undervisning i arbejdsmedicin I forestår? 

5. Vejledning af specialestuderende: vi har en studerende i Odense der fokuserer på genotoksiske 

forandringer ved sprøjtning, som vi har data liggende på; og en studerende i samarbejde med KVL 

og KU, hvor vi rådgiver omkring indsamling af cholinesteraser prøver og interviews i Cambodia. 

Endelig er en ny opgave opslået omkring aktuelle Cheminovasag på OUH, håber nogen bider på. 

6. I den offentlige debat har vi kunne markere os sidste år omkring Alang, som desværre ikke 

resulterede i noget projekt og nu om Cheminova, hvor vi har gennemført en konference om 

"Sprøjtemidler i udviklingslandene: sundhed og miljø, forebyggelse og etiske problemstillinger!". 

Arrangementet løb af stablen den 1. februar 2007 i tæt samarbejde med DASAM og Århus 

Universitet. Anledningen var Cheminova og kritikken af virksomhedsetikken i U-landene. Ca. 100 

personer deltog som tilhørere inklusive pressens folk. Hvis I vil se nærmere på konferencens 

indhold så ligger der indlæg og abtracts fra oplægsholderne på DASAMs hjemmeside. En foreløbig 

vurdering er, at konferencen blev en stor succes, og skabte efterfølgende en del debat i medierne. Vi 

vil forsøge at fastholde debatten og den good-will det har skabt omkring foreningen. 

7. Der har været enkelte forespørgsler på konsulenttjenester, men få af os arbejdsmedicinere har vist 

interesse og projekterne blev ikke vundet af dem der havde os på holdet, de to gange vi sagde ja.  

 

Obs Obs!: Arrangementet har ikke været uden omkostninger og vi vil derfor igen igen 

opfordre folk til at forny medlemskabet. Foreningens kasse slankes langsomt og ligeså 

mulighederne for at sætte initiativer i værk. Vi ved at etablere vores egen PBS-konto, men det 

vil tage lidt tid inden dette er etableret. Vi opfordrer derfor til at indbetale 2007 kontingentet 

på i alt 200 kr. på sædvanlig vis via netbank eller lign. til: BG Bank reg.nr. 0996 kontonr. 
10075874.   
 

Håber at se jer alle til generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DASAM, så anstrengelserne 

med at få en international arbejdsmedicinsk service sat på skinner kan vokse og styrkes. 

 

Med venlig hilsen Flemming Lander og Erik Jørs,  

ICOEPH, tlf. 51325374 eller 65412381, erik.joers@ouh.fyns-amt.dk  


