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Beretning fra udvalget 

2009 har været et år med flere positive tiltag i forhold til vores vision om at få større 

fokus på arbejdsmiljø og miljø i lav- og mellemindkomstlande. Globalisering, udflytning 

af danske produktioner, billige tilbud på bekostning af dårligt arbejdsmiljø og miljø, 

slavelignende ansættelsesforhold, Corporate Social Responsability mv. er begreber og 

problemstillinger der fyger rundt i debatten. Som arbejds- og miljømedicinere er det 

også ting som er relevante for os og som vi bør og kan tage stilling til, det forsøger vi 

bla. gennem ICOEPH at gøre gennem nedenstående aktiviteter: 

• Plagbol-projektet Bolivia(pesticider, sundhed og miljø blandt småbønder i 

Andesbjergene): Ansøgning om en fase 3 er netop afsendt til Danida. Vi hører 

nærmere efter styrelsesmøde i Danida desangående 12/5-10. Pesticidprojektet er i 

den afsluttende del af fase 2 og har netop afholdt den 1. Internationale Kongres 

om ’Pesticider, Sundhed og Miljø’ i Bolivia med over 300 deltagere fra de fleste 

Latinamerikanske lande, samt fra Spanien og os fra Danmark. Nærmere detaljer 

om ansøgning, aktiviteter og evalueringer af projektet mv. kan findes 

påwww.icopeh.org samt projektets egen hjemmeside www.plagbol.org.bo Især 

netop indsendte årsrapport til Danida giver et godt overblik over projektet. 

• Uganda Pesticidprojekt 1 (pesticider, sundhed og miljø blandt småbønder 

rundt Kampala): Ansøgning blev indsendt 1/9-10. Den blev afvist men med 

opfordring til genindsendelse. Vi har rettet til og genindsendt pr. 15/12-10 og den 

er netop godkendt, så projektet starter indenfor de næste 3 mdr. Nærmere detaljer 

om ansøgning kan findes på www.icopeh.org . 

• Uganda Pesticidprojekt 2 (pesticider, sundhed og miljø blandt kvinder i 

drivhuse der producerer blomster til Europa): Ansøgning foreligger fra lokal 

samarbejdspartner og skal nu gennemarbejdes og indsendes til IFAD i Rom der 

har en fond der bevilger op til 200.000 $US til småprojekter. 

• Studenterundervisning og studenteropgaver: Dette er en aktivitet der vokser. 

Gennem flere år har vi undervist på bacheloruddannelsen under folkesundhed på 

KU. Indenfor det sidste år er startet lignende undervisning på medicinstudiet på 

AU og i år på medicinstudiet på KU. Overskriften er ’Globaliseringens 

indflydelse på Arbejdsmiljøet i Udviklingslandene’, og der har vist sig en stor 

interesse blandt de studerende for at arbejde videre med emnet, f.eks. i 3 mdr.s 

opgaver eller i forbindelse med studieår. Dette arbejder vi nu med at muliggøre i 
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samarbejde med vore projektpartnere i syd, som leverer ’skytset’ til disse opgaver. 

Hidtil har ca. 25 bolivianske studerende skrevet afsluttende opgaver på projektet, 

ligesom 2 medicinstuderende fra Odense og en fra USA har gjort det samme. 

• Global Health: Med finansiering fra Danida er skabt en Global Health platform 

på KU, som skal koordinere det internationale arbejde der udføres på 

universiteterne i DK. Vi koordinerer med dem og fase 3 Plagbol og Uganda 

pesticidprojektet vil bla. blive udført i samarbejde med KU Global Health og KU-

Life (Landbohøjskolen). Desuden arbejder vi på en idé med at lave en række 

videoklip (case-studies) optaget i Bolivia og Afrika (evt. Danmark) om de 

forskellige pesticidforgiftninger, symptomer og behandling, sprøjteteknik, 

økologiske metoder, personlige værnemidler etc. med en varighed på 10-15 

minutter pr. styk som kan lægges ud på universiteternes netværker og downloades 

af studenter ikke kun i Danmark men også internationalt. 

• WHO: Vi er som AMK-Odense inde i en proces for at blive WHO collaborating 

center, efter opfordring fra WHO som hørte om Plagbolprojektet på ICOH i 

Sydafrika. Nærmere omkring WHO CC kan ses på ICOEPH’s hjemmeside, det 

var måske en ide for andre danske AMK’ere at blive WHO CC. Vi har da noget at 

bidrage med indenfor stress, bevægeapparat, lungesygdomme, reproduktion mv. 

for blot at nævne nogle ting. Og hvem vil ikke gerne være med til at arbejde for 

bedre forhold for arbejdstagere internationalt? Hvilket man får direkte mulighed 

for gennem WHO. At blive CC er imidlertid en toårig proces og afhænger så af 

om man kan levere varen, så vi får se. Esbjerg Søfartsmedicin er CC gennem 

mange år. 

• Forskning: Ansøgning om kortlægning af ’helbredsskader, især nerveskader, 

efter pyrethroideksponering som sprøjtemænd i malariabekæmpelsesprogam i 

Bolivia’ blev indsendt til Rådet for Ulandsforskning, men fik en ’teknisk knock 

out’, uden at være nået til realitetsbehandling i rådet. Projektet ligger velbeskrevet 

og kunne evt. inddrages i studenteropgaverne. Der ligger materiale til flere artikler 

og vil om nye projekter bevilges kunne indsamles yderligere i samarbejde med 

lokale projektpartnere, universiteter m.fl. 

Udvalgets bestyrelse ønsker at der bliver lagt flere kræfter i arbejdet med at udvikle den 

internationale arbejds- og miljømedicin og vil til slut opfordre kolleger med interesse i 

dette meget perspektiv rige og nødvendige arbejde at gå ind i dette – der er et meget stort 

behov for konkrete arbejdsmiljøaktiviteter og forskning indenfor arbejdsmiljø i 

udviklingslandene, her kan vi gøre en forskel! 
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