
Referat ICOEPH møde 12. september 2012 

Tilstede: Erik, Mette, Anshu, Jane, Lars, Flemming, Per, Helene, Vivi, Sabine, Marie 

1 Formalia: Erik ordstyrer, Vivi referent; Referat 18. april godkendt 

 

2 Initiativer omkring standarder for sprøjteudstyr, herunder rygsprøjter:  

Der pågår forsøg på robotcenter Odense Universitet med henblik på at påvirke krav til sprøjtekvalitet via 

ISO standarder. 

 

3 Orientering om igangværende projekter og nye projektinitiativer: 

Plagbol/Bolivia – kørt siden 2001 – nu ét år tilbage. Forsøger at få indtægtsgivende aktiviteter op og stå.  

Planer om nyt projekt i Amazon junglen med fokus på traditionel plantemedicin samt fornuftig brug af 

pesticider samt traditionelt skovbrug (kontakt Omar). Ansøgning ligger i bero da der sker omstrukturering 

af DANIDA systemet (dele er udlagt til CISO). Andre muligheder er at lave et projekt om minedrift i Bolivia, 

herunder kviksølv og brugen af Borax (kontakt Guido). 

 

Per og Mette: Arbejder med at introducere sprøjtekurser i Bolivia. Kontakt Omar 

Der arbejdes på at udarbejde en evalueringsstrategi for hele PlagBol projektet, evt. dansk deltagelse i 

evalueringsprojekt (Helene?) 

 

Uganda projekt. Fase 1 stopper 1. juni 2013. Fase 2 kan først ansøges 1. februar 2013, måske svært at 

undgå pause mellem de 2 faser. Agri IPM kurser, plus udkast til UV materiale. Per og Mette vil komme med 

input. Per og Mette skal til Uganda 29. september 2012, skal se på undervisningsbøger, sprøjtekurser samt i 

samarbejde med landbrugsministeriet og universitetet opbygge et sprøjtekursuscertificering. Erik tager 

derned den 20. september for at diskutere fase 2. Ikke helt klart hvad den skal indeholde. Arbejdet med 

bønder skal fortsætte. Kontakt til sprøjtemænd skal igangsættes, evt. skal blomster og IFAD inkluderes. 

Fokus på uddannelse bl.a. via universiteter. Evt. kontakt til sprøjte fabrikanter – stil krav til dem  

(advocacy). Der skal laves en evaluering i oktober-november, Moses ser om han kan finde nogen der kan. 

Måske Helene kan deltage? 

 

Kviksølv Filippinerne. Har nu kørt i 1½ år, nu trænes minearbejdere til at bruge Borax – går vist lidt trægt. 

Jane og Rasmus tager derned om 14 dage for at sætte skub i tingene og initiere undervisning. Der er 

ansøgning på ved til CISU for at opbygge NGO kapaciteten (organisationsopbygning, eksterne 

proceskonsulenter, workshops m.m.) så de kan hjælpe med til at sprede Borax metoden i stor skala og flere 

lande. Der er arbejdet med undervisningsmateriale til sundhedspersonale, skal prøves af til oktober. Der er 

ikke lavet noget skriftligt til minearbejderne, men piktogrammer og film. Der har været 2 

medicinstuderende tilknyttet, den ene lavede baseline undersøgelse, den anden et review. 

 

4 Nye projektinitiativer 

Tanzania og Ghana. Der er planlagt en uges arbejdsmiljøkursus i henholdsvis Tanzania og Ghana, og CISO 

har givet penge til begge projekter, som bliver dec. 2012. Jane og Kurt tager til Ghana, Vivi og måske Johan 

til Tanzania. Det er vigtigt vi bruger kurset som afsat til yderligere projekter 

 



Nepal.  Erik, Dinesh og Anshu var i nepal for nylig, med til møder i ministerier, Human Right Watch 

demonstration, besøg ved bønder og meget andet. Ved et møde blev der udvekslet arbejdsmiljøerfaringer 

mellem Nepal og Danmark. Anshu og Erik arbejder nu på projektansøgning med fokus på pesticidforbrug 

blandt bønder og pesticidsælgere, og også med fokus på sundhedspersonale. Dinesh har afholdt workshops 

med Nepalesiske bønder om pesticider. 

 

Guld i Bolivia. Erik arbejder på foransøgning til projekt ud fra Peter Appels (fra GEUS) tekniske udkast. Marie 

og andre er meget velkomne til at deltage. Ideen er at introducere Borax metoden. Henvendelse fra 

Minearbejdernes fagforening, så der er interesse.  

 

5 Studenterundervisning. 

Dinesh har lavet helbredsundersøgelse i Nepal blandt bønder og forhandlere (a la plagBol) inkl. 

colinesterase målinger. Afslutter snart sin MPH afhandling. Han vil gerne fortsætte som phd studerende. 

Har snakket med Erik om muligheder i det kommende Nepal projekt, vil blive ansat som field koordinator i 

Nepal projektet hvis vi får penge. 

 

Ghana. Jane arbejder på at få medicinstud. Sally til Ghana for at lave sit kandidatspeciale – pesticidbrug i 

gummiplantage. 

 

Bolivia. Forskningsårsstud. Martin Hansen er lige kommet hjem fra Bolivia, hvor han har undersøgt 150 

sprøjtemænd for at se på helbredseffekter af pyrothoreider.   Søger penge ved universitetet for at tage til 

Bolivia og formidle resultaterne.  

 

6. Danske universiteter. Ikke berørt 

 

7 ICOEPH/DASAM Møde. 26. og 27. oktober. Evt. Tunes landbrugsskole. Fra 12.00 til 12.00. Vivi og Erik 

planlægger 

 

8 Økonomi: Vi har 43.000 kr. i kassen. Studerende kan søge hvis de ikke kan finde penge andetsteds, og hvis 

tanken er deres besøg skal generere nye projekter. Økonomi i Uganda og PlagBol3 ser fornuftigt ud.  

 

 


