
Kære Udviklingsminister – hvordan går det med arbejdsmiljøet? 

Danmark har sammen med det øvrige Norden “verdens bedste arbejdsmiljø”, knowhow og 

strukturer der muliggør det. I mine møder i WHO regi er de problemstillinger der diskuteres og 

efterspørges på verdensplan ofte nogle vi kan bidrage til pga. de unikke erfaringer og 

løsningsmodeller vi har udviklet. Dette bør prioriteres i den nye udviklingspolitik, idet et godt 

arbejdsmiljø er en menneskeret i flg. „Alma Ata‟ og en væsentlig faktor til sikring af social lighed 

uanset, hvor i verden man lever. Det er bare en faktor man ikke hidtil har gjort det store ud af i 

dansk udviklingsbistand, hvor fokus indenfor sundhed har været medicinforsyning, vacciner, hiv, 

malaria, TB etc. områder som en masse andre bistandsydere også fokuserer på, og som måske er 

mere overskuelige og ofte ikke kræver den store tværfaglighed, som kendetegner de løsninger der 

skal til for at fremme arbejdsmiljø og miljøforhold. Arbejdsmiljø og miljø hænger uløseligt 

sammen, idet de største miljøproblemer skyldes et dårligt arbejdsmiljø. Arbejsmiljø er 

grænseoverskridende, f.eks. er kviksølvforurening i forbindelse med guldminedrift på Philippinerne 

medskyldig i at eskimoer og færinger er har et usædvanligt højt kviksølvindhold i blodet, med hvad 

deraf følger af helbredsskader, især på børns udvikling. Det har et dansk projekt financieret af 

Projektrådgivningen i Århus sat fokus på og udviklet en metode, der muliggør guldminedrift uden 

brug af kviksølv til glæde for de Philippinske guldminearbejdere og med positiv indflydelse på 

kviksølvbelastningen verden over. Det nyder stor bevågenhed i WHO og ICOH (International 

Commission on Occupational Health), og er et eksempel på hvordan man med få midler kan få en 

betydelig effekt af indsatsen. Et andet eksempel er fremme af Integrated Pest Management i 

landbruget, hvor Danida gennem flere år har støttet et projekt i Bolivia der nedbringer forbruget af 

sprøjtemidler til gavn for mennesker og miljø. Metoderne udviklet på dette projekt er nu i 

anvendelse i Uganda og efterspørges af andre, er således på vej til Sri Lanka og Nepal, ligesom 

mange andre udviklingslande, hvor sprøjtemiddel-forbruget er i kraftig stigning disse år, kunne 

have gavn af hjælp. Erfaringerne er også her efterspurgte og formidles nu gennem WHO og ICOH. 

Disse to eksempler er indsatser, hvor man med små midler i forhold til hvad der ellers bruges i 

bistanden, har opnået betydelig international opmærksomhed og støtte, og således eksempler på 

hvor dansk knowhow gør en betydelig forskel. Vores håb er derfor at vi i den nye bistandsstrategi 

prioriterer områder, hvor vi har en særlig viden og derfor forpligtelse – arbejdsmiljø og miljø er 

absolut et af de områder! 
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