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Den Europæiske Fagbevægelses Arbejdsmiljøinstitut, TUTB,
(European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety) blev
etableret på foranledning af Den Europæiske Faglige Sammenslutning,
EFS, for at fremme et højt sikkerheds- og sundhedsniveau på arbejds-
pladserne i Europa. 

TUTB følger op på udarbejdelsen, gennemførelsen og implemente-
ringen af den europæiske arbejdsmiljølovgivning. TUTB overvåger
gennemførelsen af de europæiske direktiver i medlemsstatens lovgiv-
ning og der foretages sammenlignende analyser af, hvilke ændringer
fællesskabslovgivningen har på EU-landenes forskellige forebyggel-
sessystemer. Derudover udarbejdes der fælles fagforeningsstrategier.

TUTB yder ekspertstøtte til de faglige organisationers repræsentanter
i Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sund-
hedsbeskyttelse på Arbejdspladsen i Luxembourg og Det Europæiske
Arbejdsmiljøagentur i Bilbao. 

TUTB foretager undersøgelser inden for fx risikovurdering, forebyg-
gende foranstaltninger, kønsaspektet i arbejdsmiljøarbejdet arbejdsta-
gernes indflydelse på udviklingen af tekniske hjælpemidler, asbest,
stress og vold på arbejdspladsen.

TUTB har flere netværk af eksperter i  teknisk stardandisering (ergo-
nomi, maskinsikkerhed) og farlige stoffer (klassificering, risikovurde-
ring og fastsættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig ekspone-
ring).

TUTB er associeret medlem af Den Europæiske Standardiseringsorga-
nisation (CEN).

http://tutb.etuc.org
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Forord til den danske udgave

Denne pjece er skrevet af Laurent Vogel fra TUTB, den europæiske
fagbevægelses arbejdsmiljøinstitut, og er direkte oversat fra engelsk.
Pjecen er et debatindlæg i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i EU og skal
derfor læses i en europæisk sammenhæng. Flere af de politiske syns-
punkter i pjecen er ikke direkte relevante i Danmark, fordi løn- og
arbejdsforhold aftales i overenskomsterne, og fordi vi i Danmark har
en stærk fagbevægelse og en højere organisationsprocent end i
mange andre EU-lande. Her tænkes særlig på afsnittet om arbejdstid,
som i Danmark er et overenskomstanliggende, mens det i de fleste
EU-lande reguleres i lovgivningen.

I afsnittet om erhvervssygdomme refereres til en EU-undersøgelse fra
2002, hvor der efter denne undersøgelse kan være gennemført nye
politiske tiltag. Det gælder for Danmarks vedkommende, da der i 2004
blev gennemført en forbedring af mulighederne for at få anerkendt en
erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

LO og FTF ønsker at bidrage til debatten om den nye arbejdsmiljøstra-
tegi i EU, og har derfor valgt at udgive denne pjece i fællesskab.

God læselyst

Bente Sorgenfrei Marie-Louise Knuppert
FTF LO
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Indledning

Over hundredetusind mennesker dør årligt i EU i en ulykke eller
grundet sygdom, som skyldes dårlige arbejdsforhold. Dette er i virke-
ligheden blot et cirkatal, da der ikke findes nogle præcise tal. Det er et
forsigtigt og absolut for lavt anslået gæt. Når myndigheder eller for-
skere forsøger at fastslå, hvilken målbar virkning arbejdsforholdene
har på helbredet, finder de nye problemer. Mandlige og kvindelige
arbejdstagere har ikke brug for specialister til at fortælle dem det.
Undersøgelser fortæller om den træthed og de smerter, invaliditet og
sygdomme, de i stor stil lider af. 

TUTB blev etableret for cirka femten år siden med det primære
formål, at få arbejdstagernes synspunkter anerkendt som en reel kilde
af ekspertviden. TUTB arbejder via sine fagforeningsnetværker og
kontakter med andre aktører inden for forebyggelse på at udvide sit
kendskab om de reelle arbejdsforhold med henblik på at ændre dem.
En af instituttets kerneaktiviteter er således at hjælpe Den Europæiske
Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) og dens medlemsorganisationer
i kampen for sundere arbejdsforhold.

I de femten år har TUTB været aktive inden for en række områder:
fra maskinsikkerhed til kræftforebyggelse, fra ergonomi til styring af
bedriftssundhedstjenesten, fra politiske debatter i Europa-Parlamentet
til støtte af initiativer fremsat af fagforeningsrepræsentanter i de euro-
pæiske samarbejdsorganer i forskellige internationale virksomheder.
Vi har gradvist vundet anerkendelse fra offentlige myndigheder og
forebyggelseseksperter af det vigtige arbejde, der udføres af et lille
team, hvis primære fokus er at samle teknisk ekspertise til et stærkt
engagement fra arbejdstagerne og deres fagforeninger.

Arbejdsmiljø er et ”skjult emne”. Man finder det sjældent på aviser-
nes forsider. Myndighederne har ikke den store indsigt i forskningen
på området. Eksempelvis skydes der flere penge i genetisk kræftforsk-
ning end i forskning, der undersøger, hvilken rolle erhvervsmæssig
eksponering spiller i forhold til kræft.

Man støder ofte på den fejlopfattelse, at sundhedsproblemer på
arbejdspladsen primært er af teknisk karakter. Det mener vi ikke. Vi er
af den opfattelse, at arbejdsmiljø først og fremmest er et politisk
spørgsmål, som afspejler samfundsmæssige valg.

Denne pjece har til formål at give et overordnet billede af nogle af
de igangværende debatter i EU om sundhedsmæssige problemer på
arbejdspladsen.

Pjecen vil ikke give en omfattende gennemgang af emnet. Mere
detaljerede analyser kan findes i andre TUTB-publikationer og spe-
cialrapporter på TUTB’s hjemmeside. Vi ønsker at give et overskueligt
billede over det, som kan være et indviklet net af komplekse diskus-
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sioner. For at gøre det kort og præcist har vi udeladt nogle emner –
ikke fordi de er mindre vigtige, men blot fordi der allerede findes
TUTB-publikationer inden for disse emner. Det drejer sig eksempelvis
om debatter om udformning af arbejdsudstyr, teknisk standardisering
og arbejdsmiljøovervågning.

EU’s arbejdsmiljøpolitik kan ofte være svær at følge. Den er udar-
bejdet inden for en kompleks institutionel struktur. Debatterne kan
virke uforståelige. Men de har stor indflydelse på den nationale
arbejdsmiljøpolitik. Den kan være med til at forbedre forebyg-
gelsestiltag på arbejdspladsen. Andre fællesskabspolitikker har også i
nogen grad indvirkning på arbejdsmiljøet. Politikker, der har til formål
at privatisere offentlige ydelser eller fremme konkurrencen, har uvæ-
gerligt en negativ effekt. Politikker for kemikalie og arbejdsudstyr dik-
terer i høj grad, hvilke informationer arbejdsgiverne har til rådighed i
forbindelse med udførelsen af deres forebyggelsespolitik. Dette gør
det vigtigt at holde øje med alle disse politikker og udvikle en fælles
fagforeningsstrategi, så vi kan være med til at påvirke disse politikker.

Denne pjece er en del af TUTB’s konstante indsats for at øge
offentlighedens opmærksomhed på den politiske debat og ”beslut-
ningsmaskineriet”. Den henvender sig til fagforeningsfolk og alle
aktører der arbejder med forebyggelse. Pjecen har til hensigt at omtale
de primære emner inden for vigtige politiske debatområder.

Nogle drejer sig direkte og udelukkende om arbejdsmiljø. Andre
dækker forskellige områder, der har stor indflydelse på arbejdsmiljøet.
Nogle af diskussionerne vil sandsynligvis fortsætte ind i 2006 og
måske længere frem i tiden. Kerneområderne omfatter:
• REACH-forslagene (REACH betyder registrering, evaluering og

autorisation af kemiske stoffer) til reformering af de regler, der
regulerer kemikaliemarkedet, som er blevet udhulet af kemiindus-
trien og Bush-regeringen.

• Forslaget til revision af Arbejdstidsdirektivet, som Kommissionen
fremsatte i september 2004, der kan betyde et alvorligt tilbageslag
i forhold til de opnåede fremskridt.

• Den foreslåede ændring til direktiv om beskyttelse af arbejdstagere,
der er eksponeret for kræftfremkaldende stoffer, så det også inklu-
derer mutagener og reproduktionstoksiske stoffer. Dette ville være
et stort skridt fremad i beskyttelsen af reproduktionsevnen.

• Diskussionen af Kommissionens 2004-evaluering af implemente-
ring af rammedirektivet fra 1989 og fem andre arbejdsmiljødirek-
tiver.

• Diskussionen af Kommissionens rapport om midtvejsevalueringer
af EU’s strategi for sundhed og sikkerhed, som kommer i starten af
2005.

• Diskussionen af Kommissionens kommende meddelelse om fæl-
lesskabsinitiativer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

• Forslaget til et direktiv om liberalisering af serviceydelser (også kal-
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det “Bolkestein-direktivet”), som sandsynligvis vil påvirke sund-
heds- og sikkerhedsniveauet i mange sektorer (især i byggeindus-
trien og sektorer, der bruger vikararbejdere).

En gennemgang af de forebyggende strategier som de forskellige
medlemslande følger, vil sandsynligvis afdække nye emner, som rej-
ser spørgsmål, der er fælles for alle EU-landene. Fagforeningerne har
derfor til hensigt at holde EU-institutionerne fast på, at disse emner
også skal diskuteres, og at disse diskussioner skal resultere i praktiske
foranstaltninger. De omfatter:
• De sundheds- og sikkerhedsmæssige konsekvenser af løsarbejde

(midlertidige ansætterlser).
• Behovet for et ligestillingsperspektiv inden for arbejdsmiljø, der

garanterer kønsmæssig balance i alle job under forhold, som frem-
mer et godt helbred livet igennem.

• Bedre kontrol med markedet for arbejdsudstyr gennem effektiv
praktisk gennemførelse af Maskindirektivet (hvoraf en revision er
ved at være fuldført).

• Forbindelserne mellem EU’s folkesundhedspolitikker og arbejds-
miljøet især med det formål at reducere sociale uligheder i sund-
hed.

Fra første færd har TUTB gennem udveksling af erfaringer og samar-
bejde mellem fagforeningerne til stadighed forsøgt at sikre, at fælles-
skabshandlinger til enhver tid skal tage ved lære af nationale erfarin-
ger samt succeser og fiaskoer.

Udfordringerne er blevet endnu mere presserende med den for-
skellighed og kompleksitet, udvidelsen af EU har medført. De nye
medlemslande skulle indføre fællesskabets acquis (etablere love og
bekendtgørelser) på ganske få år. En ny Kommission tiltrådte i novem-
ber 2004, og Europa-Parlamentet blev fornyet nogle måneder forin-
den. Udvidelsen af EU betyder ikke automatisk, at forholdene vil blive
bedre eller værre for arbejdstagerne. Det afhænger af den sociale og
politiske dynamik i de enkelte medlemslande, og hvordan de bidrager
til fællesskabspolitikkerne. Arbejdsmiljø er et område, hvor der er et
konstant samspil mellem folks dagligdag og store politiske beslutnin-
ger. Denne pjece har til formål at hjælpe fagforeningsfolk og alle, der
ønsker at beskytte arbejdsmiljøet, med at forme EU’s politikker. Dette
betyder deltagelse i en overordnet dynamik, som vil være med til at
forme fremtidens Europa.

Marc Sapir
Leder af TUTB
November 2004
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Arbejdsmiljø
Et hovedområde til reduktion 
af ulighed i sundhed

Der findes stadig social ulighed i sundhed, og uligheden bliver ofte
værre på tværs af EU som helhed. Den forventede levealder, risikoen
for invaliditet og forekomsten af mange sygdomme og lidelser er for-
skellig i de enkelte socialklasser.

Arbejdsforholdene er en af de primære årsager til disse sundheds-
mæssige forskelle. Dårlige arbejdsforhold spiller en rolle i reduktionen
af den forventede levealder – enten direkte som årsag til dødelige
ulykker eller sygdomme eller indirekte ved at bidrage til et generelt
dårligere helbred. Arbejdsrelateret stress kan eksempelvis forbindes
med en række sygdomme og lidelser – ikke mindst hjertesygdomme. 

Hvorfor er EU-handlinger vigtige?
EU er et indre marked. Det sikrer fri bevægelighed for kapital, tjene-
steydelser, arbejdstagere og varer. Dette medfører til gengæld udvik-
ling af lovgivningsmæssige rammer i EU til harmonisering af national
lovgivning. Et af hovedformålene med denne harmonisering er at for-
hindre ukontrolleret konkurrence i at finde sted med deraf følgende
forværring af arbejdsforholdene og yderligere forringelse af arbejds-
tagernes sundhed og sikkerhed. 

Siden EU-fællesskabet blev etableret – og især siden Den
Europæiske Fællesakt af 1986 – har EU udarbejdet et stort antal
arbejdsmiljølove. Det er sammen med bestemmelserne om ligestilling
det mest udviklede område inden for fællesskabets socialpolitik. 

Dette lovkompleks har dog ikke været tilstrækkeligt til at skabe
betydelige forbedringer i arbejdsforholdene. Det har været en reel
faktor for fremskridtene i alle EU-landene, men det er fortsat præget
af mangler og svagheder. Arbejdet ændrer sig også. Nogle af de risici,
der tidligere er blevet overset, viser sig nu med fornyet styrke. Nye
problemer dukker op eller forværres, mens andre træder i baggrun-
den. Tekniske og videnskabelige data bliver bedre og bedre.
Arbejdstagernes forventninger ændrer sig. Derfor er EU’s ar-
bejdsmiljølovgivning et arbejde under udvikling. Den store stigning i
mængden af lovgivning i 1989-1992 aftog brat, og det er nu nødven-
digt at indhente det forsømte. 

Men en fælles indsats i EU er mere end blot vedtagelse af lovgiv-
ning. Den skal suppleres med en overordnet strategi, der understøttes
af en række funktioner som fx opfølgning på den praktiske imple-
mentering og løbende vurdering (”overvågning”) af situationer, kon-
trol og håndhævelse over for medlemslande, der ikke opfylder deres
forpligtelser. Derudover er oplysningspligt, forskning, mainstreaming
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af arbejdsmiljø på tværs af EU’s politikområder mv. vigtige.
Fælles handling fra forskellige EU-institutioners side som fx Det

Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao, Dublin-Instituttet og Det
Rådgivende Udvalg i Luxembourg (DRU) såvel som mere specialise-
rede og mindre kendte organer, fx Udvalget af Arbejdstilsynschefer
(SLIC) og Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for
Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (SCOEL) er særlig
vigtig i denne sammenhæng. 

For at få gang i den type af fælles handling skal Kommissionen selv
sætte det nødvendige fokus på og give ressourcer til arbejdsmiljøet.
Såvel Europa-Parlamentet som Det Sociale og Økonomiske Udvalg
har gentagne gange givet udtryk for deres utilfredshed med nedskæ-
ringerne i de midler og det personale, Kommissionen har til rådighed.
Det er midler, der skal bruges til styrkelse af sundhedspolitikkerne på
arbejdspladserne og kontrol af, om direktiverne i praksis gennemføres
ordentlig i de forskellige medlemslande. Med udvidelsen af EU til 25
lande og vigtigheden af en løbende debat understreges behovet for at
øge disse ressourcer. Indtil videre er der ikke taget skridt i denne ret-
ning. Vi tror ikke på, at mainstreaming af arbejdsmiljøet på tværs af
andre socialpolitikker er tilstrækkelig. Uden en central kerne, der ude-
lukkende fokuserer på arbejdsmiljø, risikerer politikken at blive udhu-
let og miste enhver sammenhæng.

Nogle grundlæggende 
principper
Arbejdsmiljølovgivningen kan
betragtes som et meget teknisk
emne, som kun specialister forstår
fuldt ud. Og alligevel er det funda-
mentale i denne lovgivning et
grundlæggende samfundsmæssigt
valg. Lige siden starten på den
industrielle revolution har man stil-
let spørgsmålet om, hvor myndi-
ghedernes ansvar ligger, hvis et
fåtals akkumulering af rigdom
alvorligt skader livet og helbredet
hos et flertal af befolkningen. Med
arbejderbevægelsens indsats blev
der sat en stopper for de økono-
miske liberalisters ”laissez-faire,
frit-for-alle”-holdning. Det blev
tydeligt, at ren selvregulering fra
virksomhedernes side, der hand-
lede i egne langsigtede økonomiske
interesser eller ud fra medfølelse
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Arbejdsforhold kan analysers ud fra forskellige kriterier,
som det fremgår af Dublin-Instituttets undersøgelse af
arbejdsforhold fra 2000. Umiddelbart var 27 % af
arbejdstagerne i de daværende 15 medlemslande af den
mening, at deres sundhed og sikkerhed var i fare på
grund af deres arbejde. Situationen synes endnu mere
kritisk ud fra synspunktet om ”bæredygtigt arbejde”, 42
% af arbejdstagerne i de 15 medlemslande mente ikke, at
de ville være i stand til eller villige til at udføre det samme
arbejde, indtil de var fyldt 60. Tallene for de nye med-
lemslande vil formentlig give grund til endnu større
bekymring.

1999-undersøgelsen af arbejdsstyrken i EU omfat-
tede et afsnit om arbejdsmiljø. Det viste sig, at 5.372 ud af
de 100.000 svarpersoner havde et helbredsproblem, der
skyldtes eller var blevet forværret af nuværende eller tid-
ligere arbejdsforhold, og heri indgik ikke ar-
bejdsrelaterede ulykker. Et resultat heraf er 350 mio.
tabte arbejdsdage om året. 

Oplysninger om arbejdsforholdenes 
skadelige påvirkning



eller socialt ansvar, ikke var tilstrækkeligt. Staten var nødt til at gribe
ind og fastlægge betingelser og grænser. Fra første halvdel af det 19.
århundrede begyndte man at fastlægge regler, der forbød børnear-
bejde, fastsætte minimumvilkår til sikring af maskiners sikkerhed og
kontrollere arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 

Hver gang lovgivning til beskyttelse af arbejdsmiljøet har været på
dagsordnen, har de foreslåede reformer været udsat for voldsomme
angreb, som mest har gået på deres formodede omkostninger frem for
deres indhold. Beregninger, der har til hensigt at virke afskrækkende,
har altid givet lovgivningen et image som værende en trussel for
økonomien. I det 19. århundrede forudså industrifolk, at forbud mod
børnearbejde i minerne ville være den sikre vej til økonomisk tilbage-
gang i Europa. Selv i dag overdriver modstanderne af EU-lovgivning
inden for arbejdsmiljø de sandsynlige omkostninger for ikke at tale
om antallet af mistede job. Det må ikke glemmes, at omkostningerne
ved forebyggelse skaber væsentlige gevinster for samfundet og dem,
der beskyttes.

Det er naturligvis ikke muligt at lovgive sig ud af alle problemerne,
men det er et vigtigt udgangspunkt. Uden bindende regler vil der altid
være konkurrence mellem arbejdsgivere, der er motiveret af overskud
for enhver pris, herunder arbejdstagernes død, og andre mere fore-
byggelsesorienterede arbejdsgivere. 

Meningen med lovgivning er at anvende den i praksis. Det er der-
for nødvendigt at udarbejde en strategi for
arbejdsmiljø på EU-niveau og i hvert medlems-
land. Strategien skal have tilført tilstrækkelig
med ressourcer, fremme samarbejdet mellem de
relevante myndigheder og få kontrol- og hånd-
hævelsessystemer på plads. Det er ikke muligt at
udforme strategien uden at høre fagforenin-
gerne, og den skal vurderes regelmæssigt, så
ændringer kan foretages i tide, når nye proble-
mer opstår, eller når der findes svagheder. 

Sundhed kan ikke pålægges udefra. Sundhed
sikres individuelt og kollektivt ved daglig hand-
ling. Det er det, der gør fagforeningerne til afgø-
rende aktører inden for arbejdsmiljø. Nøglen til
enhver arbejdsmiljøstrategis succes er tilstede-
værelsen af et tæt og aktivt netværk af arbejds-
miljørepræsentanter. I EU nægtes et stort antal
arbejdstagere enhver form for arbejdsmiljøre-
præsentation enten på grund af deres virksom-
heds størrelse, deres ansættelsesstatus (fx. vika-
rarbejdere) eller af andre årsager.
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Yderligere læsning
• TUTB vil i 2005 udgive en brochure om,

hvordan den europæiske arbejdsmiljøpo-
litik fungerer.

• Eurostat, Work and health in the
European Union – A statistical portrait,
Luxembourg, Kontoret for de europæiske
fællesskabers officielle publikationer,
2004. Kan læses på:  http://europa.eu.int/-
comm/eurostat > Publications.

• Europæiske undersøgelser om arbejds-
forhold foretaget af Dublin-Instituttet. Se:
http://www.eurofound.ie/working/sur-
veys/index.htm.

• Psykosociale faktorers indvirkning på
sociale forskelle i sundhed: særudgave af
Social Science and Medicine, Vol. 58
(2004).



EU-strategien for perioden 2002-2006
Har vi hvad, der skal til?

I marts 2002 vedtog Kommissionen en meddelelse, som beskrev en
strategi for arbejdsmiljø for perioden 2002-2006.

En nærlæsning af dette dokument giver dog grund til bekymring,
når man ser på, hvordan de foreslåede foranstaltninger hænger sam-
men.

Meddelelsen indeholder en meget interessant analyse. Men de
praktiske forslag er dårlige, og der er ingen fastlagte tidsfrister. Mod
slutningen af 2004 viser en hurtig midtvejsvurdering, at kun få ideer
er ført ud i livet.

Muskel- og skeletbesvær (MSD) kan bruges til at illustrere dette.
Denne betegnelse dækker over en række lidelser, som rammer et stort
antal arbejdstagere i Europa. Kommissionens meddelelse kalder med
rette MSD for et ”prioriteret indsatsområde for arbejdsmiljø på
arbejdspladsen”. Men i stedet for at foreslå specifikke foranstaltninger
annoncerede Kommissionen i 2002, at den ville offentliggøre en
meddelelse om muskel- og skeletbesvær. I denne meddelelse skulle
årsagerne til disse lidelser have været undersøgt og ændringer eller
nye lovbestemmelser være foreslået inden for områder, som stadig-
væk ikke er dækket tilstrækkeligt. Faktisk er der endnu ikke sket noget
her ved slutningen af 2004, og en meddelelse er ikke forestående. 

Det store emne, som Kommissionen prøver at komme udenom, er
dette: Direktiverne er det vigtigste instrument til fællesskabshandling
inden for arbejdsmiljø. Dette blev anerkendt af alle lande, der var
medlem af EU, da EF-traktaten blev ændret ved Den Europæiske
Fællesakt i 1986. De fremskridt, der er opnået til dato, er kun opnået
på områder, hvor fællesskabsdirektiver har fastsat fælles og bindende
retningslinjer. På andre områder – fx anerkendelse af erhvervssyg-
domme – hvor ikke-bindende retningslinjer (henstillinger) er fastlagt,
er fiaskoen tydelig.

Kommissionens forkærlighed for ”blød lovgivning” (en blandet
landhandel af ikke-bindende foranstaltninger fx frivillige aftaler) og
dens uklare planer for eventuel ny lovgivning sætter alvorlige spørgs-
målstegn ved, om der rent faktisk findes en EU-strategi for arbejds-
miljø for den nuværende periode. Prodi-Kommissionens initiativer
siden 2002 har været få og tvivlsomme. Nogle forbedringer er blevet
udskudt (primært den planlagte revision af direktivet om kræftfrem-
kaldende stoffer), men mange sager er gået i stå, især vedrørende
muskel- og skeletbesvær, og revisionen af direktivet om gravide
arbejdstagere har endnu ikke fundet sted trods tilskyndelse fra fagfor-
eninger og Europa-Parlamentet og det politiske løfte fra 1992. Med
hensyn til arbejdstid bøjede Kommissionen sig for arbejdsgivernes
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pres og forsøgte at reducere fremskridtene. Sat på spidsen har
Kommissionen en tendens til at slå på ”arbejdsmarkedets parters gode
vilje” i stedet for at tage et klart standpunkt, der måske kunne irritere
arbejdsgiverne eller nogle regeringer. Desuden viser den løbende
debat om regulering af kemikaliemarkedet (REACH) og revisionen af
maskindirektivet, at arbejdsmiljø ikke rigtig er blevet tilpasset
handelspolitikken. Nogle forslag inden for andre områder, som fx
forslaget om et direktiv til liberalisering af tjenesteydelser
(“Bolkestein-direktivet), kan vise sig utrolig dårligt for arbejdsmiljøet.
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Det er nemt at forsvinde i labyrinten af EU-institutioner.
Beslutningsorganerne har ingen fornemmelse for alminde-
lige menneskers bekymringer. Dette skaber ofte en følelse af,
at der ikke er noget at gøre ved tingene. Selv på nationalt plan
kan det være svært for enkeltpersoner at få noget at skulle
have sagt i politik. Der findes dog nogle opmuntrende fortil-
fælde, der viser, at mobilisering fra fagbevægelsens side kan
gøre en forskel og være med til at ændre politikken.
Nedenstående eksempel vedrører lovgivning, som kunne
have været til stor ulempe for leve- og arbejdsvilkårene.

Forsøget på med tvang at liberalisere havnearbejde kunne
have skabt alvorlige risici for sundheden og sikkerheden.
Transportarbejdernes fagforeninger iværksatte en storstilet
kampagne umiddelbart efter, at den foreslåede liberalisering
blev offentliggjort af Kommissionen. Et af de farligste ele-
menter ved reformen var det, der blev kaldt selvhåndte-
ringsprincippet, som ville have gjort det muligt for skibsre-
derne at få deres skibe lastet og losset af personale, som de
selv kunne vælge. Dette kunne være løsarbejdere, som er
ansat til formålet, eller mandskab, som ikke har havnearbej-
dernes kvalifikationer. Dette princip udgør en risiko for hav-
nearbejdernes job og sikkerhed og ville skabe en konkur-
rence, som underminerer lønninger og arbejdsforhold.
Nedenstående er en kort tidslinje over begivenhederne.

Hvordan kan fagforeningstiltag 
være med til at skabe bedre EU-lovgivning?
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Tidslinje over debatter i Parlamentet og fagforeningstiltag inden for havnearbejde

Yderligere læsning

• 13. februar 2001. 
Europa-Kommissionen offentliggør
sit forslag til et direktiv om marked-
sadgang til havnetjenester.

• 25. september 2001. 
Første aktionsdag på opfordring af
Det Europæiske Transportarbejder-
forbund (ETF). Protestaktioner ved
britiske, spanske og belgiske havne-
arbejdere.

• 14. november 2001. 
Europa-Parlamentet ændrer direkti-
vet, men lader selvhåndteringsprin-
cippet forblive uændret.

• 13. december 2001. Adskillige
tusinde havnearbejdere deltager i
EFS-demonstrationen ved Det Eu-
ropæiske Råds møde i Laeken (Bel-
gien) og får stor offentlig opmærk-
somhed om deres krav.

• 19. februar 2002. 
Europa-Kommissionen kommer med
et nyt forslag, som ignorerer de æn-
dringer, Parlamentet har foreslået.

• 14. marts 2002. 
Havnearbejdere er tydeligt tilstede
ved EFSs demonstration ved Det
Europæiske Råds møde i Barcelona.

• Juni 2002. 
Første strejker i seks forskellige lande
(herunder Norge) mod Kommission-
ens forslag.

• 25. juni 2002.
Ministerrådet vedtager en fælles
indstilling, som indeholder endnu
værre selvhåndteringsbestemmelser.

• Januar 2003.
Anden aktionsdag med 24-timers
strejker i 17 lande.

• 17. februar 2003. 
500 havnearbejdere i 13 europæiske
lande reagerer på ETF’s (European
Transport workers Federation) op-
fordring til at gøre opmærksom på
deres krav uden for Europa-Parla-
mentets bygning i Bruxelles.

• 18. februar 2003. 
Europa-Parlamentets Transportud-
valg udarbejder et kompromis, som
begrænser de farligste elementer i
direktivet, men stadigvæk accepterer
selvhåndtering på særlige vilkår.

• 20. februar 2003. 
250 havnearbejdere demonstrerer i
Antwerpen mod Transportkom-
missær Loyola De Palacios besøg.

• 10. marts 2003.
3.000 havnearbejdere fra fem lande
demonstrerer uden for Europa-Par-
lamentets bygning i Strasbourg un-
der slagordene “Overlad arbejdet til
specialisterne. Det er vores arbejde”.

• 12. marts 2003. 
Europa-Parlamentet vedtager direkti-
vet ved anden behandling med krav
om, at selvhåndteringen bør under-
lægges forudgående tilladelse.

• 15. april 2003.
Ministerrådet afviser Europa-Parla-
mentets ændringer. En forligspro-
cedure påbegyndes.

• 9. september 2003. 
Strejkeaktioner i belgiske og hol-
landske havne.

• 29. september 2003. 
I Rotterdam protesterer 9.000 hav-
nearbejdere fra en halv snes lande
(herunder en delegation fra USA).
Arbejdsnedlæggelser i belgiske,
franske og hollandske havne. Hav-
nearbejdere fra de sydeuropæiske
lande afholder en protestmarch i
Barcelona.

• 30. september 2003.
Forligsproceduren resulterer i en
tekst, som tillader selvhåndtering
under visse omstændigheder. Der er
tæt løb ved stemmeoptællingen i de-
legationen fra Europa-Parlament.
Samme dag afviser ETF udfaldet af
forligsproceduren. ETF annoncerer
yderligere aktioner fra havnearbej-
derne imod direktivet, som stadig
mangler at blive godkendt ved et
plenarmøde i Parlamentet.

• 17. november 2003. 
En begæring med 16.000 underskrif-
ter overgives til formanden for Euro-
pa-Parlamentet som en protest mod
det kompromis, der er resultatet af
forligsproceduren. I de belgiske hav-
ne starter arbejdstagerne hver pause
en time før planlagt. Massiv e-mail-
kampagne over for MP’er.

• 20. november 2003. 
Europa-Parlamentet afviser direktivet
fra forligsproceduren med 209 stem-
mer for, 229 stemmer imod og 16
blanke stemmer. Dette er blot tredje
gang inden for 10 år, at en forligs-
proceduretekst er blevet nedstemt
ved et plenarmøde i Parlamentet.

• Fagbevægelsens forslag til en ny EU-strategi kan læses i
Vogel, Laurent, A new impetus for Community occu-
pational health policy, Bruxelles, ETUC-TUTB, juni 2001.

• Smismans, S., Towards a New Community Strategy on
Health and Safety at Work? Caught in the Institutional
Web of Soft Procedures, The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol.
19/1, forår 2003, pp. 55-84.

• Et kommende TUTB Newsletter vil indeholde en vur-
dering af gennemførelsen af EU-strategien.

• TUTB hjemmeside: http://tutb.etuc.org > Main topics >
Community strategy.



Forebyggelsessystemer
For en sammenhængende strategi

En svaghed ved de love, der blev vedtaget mellem starten af den
industrielle revolution og 1960’erne er, at de blev udarbejdet som
konkrete reaktioner på identificerede risici. Lovgivningen havde ten-
dens til at komme nogen tid efter risikoen og søgte at komme med en
teknisk løsning til eliminering eller reduktion af risikoen. Ulemperne
ved denne fremgangsmåde var:
• Den var mere reaktiv end forebyggende: Lovgivningen kom gene-

relt længe efter, at risikoen havde vist sig.
• Den udviklede sig for langsomt og passede ikke til alle arbejdssitua-

tioner.
• Den ignorerede mange risici, som det foretrukne valg skulle dække

over.
• Den førte til den fejlopfattelse, at et sæt konkrete tekniske tiltag var

tilstrækkelige til at sikre arbejdstagernes helbred. 

I 1960’erne blev der udviklet nye fremgangsmåder inden for arbejds-
miljø, som fokuserede på en overordnet strategi på forskellige
niveauer: 
• En national forebyggelsesstrategi med en mere glidende overgang

mellem arbejdsmiljø, folkesundhed og miljøbeskyttelse; strengere
regulering af markedet for arbejdsudstyr og kemikalier; overvåg-
ning, varsling, kontrol- og håndhævelsessystemer.

• Strategier for sektorer og områder, som passer til de særtræk, der
er ved en bestemt branche eller geografisk område.

• Mainstreaming af arbejdsmiljøkrav på tværs af virksomhedsledelse
og strategiske valg.

• Aktiv deltagelse fra arbejdstagere og fagforeninger i udformningen
og gennemførelsen af forebyggelsespolitikker. 

EU-lovgivningen fokuserede hovedsageligt på de sidste to handlings-
niveauer. Den fastsatte primært regler til sikring af, at alle virksomhe-
der vedtog en sammenhængende forebyggelsespolitik. Den tog ikke
systematisk hensyn til de offentlige myndigheders rolle eller til
indholdet af nationale forebyggelsesstrategier. Alligevel har den
seneste debat gjort det klart, at en national forebyggelsesstrategi er
den eneste måde at få arbejdspladsbestemmelserne anvendt i praksis.
Der er med andre ord en væsentlig forbindelse mellem eksistensen af
en overordnet strategi og muligheden for at få etableret specifikke
forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. 

Fx har lægeundersøgelser foretaget på grund af helbredsovervåg-
ningskrav kun meget begrænset virkning, hvis de ikke understøttes af
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en overordnet opfølgning på arbejdstagernes helbred på nationalt
plan, epidemiologisk forskning og udvikling af forebyggende løsnin-
ger, som i mange tilfælde rækker ud over ”fabrikkens mure”.

Arbejdstilsynet er central i gennemførelsen af nationale arbejds-
miljøstrategier. Deres aktiviteter bør sikre, at alle arbejdstagere nyder
lige rettigheder inden for arbejdsmiljøbeskyttelse. Men den underbe-
manding og mangel på ressourcer, som p.t. præger de nationale
arbejdstilsyn i alle EU-landene, nedsætter deres effektivitet i forbin-
delse med ekstreme produktionsprocesser, øget brug af underentre-
prenører og løsarbejdere.

Kommissionen offentliggjorde tidligt i 2004 sin første rapport om
den praktiske gennemførelse af rammedirektivet fra 1989 og fem
enkeltstående direktiver. Den viser, at nationale forebyggelsesstrate-
gier har mange svagheder. Medlemslandene har i mange tilfælde
udmøntet direktiverne i lovgivning, men har ikke tilført tilstrækkelige
midler, så de kunne blive ordentligt gennemført i praksis.
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På dagsordnen…

• Mange EU-lande deltager i den nationale
debat om forebyggelsesprioriteter. Denne
debat kan være med til at fremme diskus-
sionerne på EU-plan. I 2005 vil Europa-
Parlamentet drøfte Kommissionens rapport
om den praktiske gennemførelse af ram-
medirektivet fra 1989 og fem enkeltstående
direktiver. Dette kan være en mulighed for
at udforme en mere overordnet tilgang til
EU-strategien og de nationale arbejdsmil-
jøstrategier.

• Det er vigtigt at støtte initiativer, der muliggør
en mere systematisk overvågning af arbejds-
forholdene og deres helbredsmæssige virk-
ning samt forebyggelsesaktiviteter. Dette fin-
der i et vist omfang allerede sted på EU-plan
via forskellige organisationer (Dublin-
Instituttet, Det Europæiske Arbejdsmiljø-
agentur i Bilbao, Eurostat mv.). Den nationale
overvågning varierer meget de enkelte lande
imellem.

• I 2005 vil Kommissionen fremlægge en
meddelelse om gennemførelse af EU-
strategien for perioden 2002-2006. Det er
vigtigt, at denne meddelelse ikke kun berø-
rer tingene overfladisk, men resulterer i en
debat, som skal undersøge, hvor den fulgte
strategi smuldrer, og foreslå konkrete initia-
tiver med et fast tidsskema.

• Det er vigtigt at integrere kønsdimensionen i
arbejdsmiljøstrategierne. Ligestilling og
balance i sektorer og job, som ikke skader
hverken kvinders eller mænds helbred, er en
af hovedmålsætningerne.

• Der skal gøres en større indsats for at
mainstreame arbejdsmiljøprioriteterne på
tværs af andre politiske områder, især mil-
jøbeskyttelse, markedsføring af arbejds-
udstyr og kemikalier, ligestilling, beskæfti-
gelsespolitikker, folkesundhed og forsk-
ningsprogrammer.

Yderligere læsning
Preventive Services, Special Report, TUTB Newsletter, Nr. 21,
juni 2003, pp. 19-37.
Kan læses på TUTB’s hjemmeside : http://tutb.etuc.org >
Newsletter.
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Organisering af arbejdet 
En blanding af vigtige faktorer

Det er ikke kun materielle ting som arbejdsudstyr og kemikalier, der
forårsager helbredsproblemer på arbejdspladsen. Immaterielle fakto-
rer spiller også en stor rolle – fx arbejdstid, tempo, arbejdsplaner, på
hvordan uddannelse, oplysninger og andre tilgængelige former for
støtte passer til det arbejde, der skal udføres, sammenhørighed blandt
arbejdstagerne, værdighed mv. 

Forebyggelsespolitik har traditionelt overset mange elementer
inden for tilrettelæggelse af arbejdet. Kun arbejdstiden har været
reguleret i mere end 150 år. Dette til trods for at tilrettelæggelse af
arbejdet er et kerneområde, hvis man vil forbedre arbejdsmiljøet.
Nogle af de spørgsmål, der skal tages i betragtning, er behandlet i det
følgende.

Arbejdstid: længde og tilrettelæggelse
Der er store forskelle i arbejdstid i de forskellige medlemslande. I
Storbritannien tvinger den meget udbredte anvendelse af individuel
fritagelse fra reglerne om den maksimale ugentlige arbejdstid rent
faktisk folk til at arbejde meget længe, hvilket er skadeligt for deres
sundhed og sikkerhed. Den britiske regering har rapporteret, at
3.742.000 arbejdstagere arbejder mere end 48 timer om ugen. Dette
svarer til ca. 20 % af alle fuldtidsansatte1. Dette problem ses ikke kun
i Storbritannien. Dublin-Instituttets undersøgelse af arbejdsvilkår
fastslog, at 14 % af arbejdstagerne i de daværende 15 EU-medlems-
lande arbejdede mere end 45 timer om ugen i 2000, og at cirka hver
tredje havde lange arbejdsdage (mere end 10 timer pr. dag). Den gen-
nemsnitlige arbejdstid i de nye medlemslande ligger over tallene for
de daværende 15 EU-medlemslande.

Timeantallet er ikke den eneste relevante faktor i forholdet mellem
arbejdstid og sundhed. Hvor godt arbejdstiden passer med den enkel-
tes fritidsaktiviteter er også en vigtig overvejelse. Arbejde på ube-
kvemme tider (natarbejde/weekendarbejde), kan reducere ens sociale
liv og forstyrre balancen mellem arbejde og fritid. Disse arbejdstider er
også uforenelige med menneskets biorytmer. Natarbejde medfører
især søvn- og fordøjelsesforstyrrelser, hjertesygdomme mv.

En tredje vigtig faktor er arbejdsplanernes regelmæssighed og
forudsigelighed. Hyppigt skiftende arbejdsplaner, skiften fra perioder
med lange arbejdstider til korte og især manglende kendskab til
arbejdsplanerne for de kommende uger og måneder har en uheldig
virkning på helbredet. Sådanne situationer ses i stigende grad og er et
resultat af en fleksibel arbejdstidspolitik, som gør mennesker til et
hjælpemiddel i forbindelse med umiddelbare produktionsbehov.

1.  Kilde: Department for Trade
and Industry, Working Time –
Widening the Debate, London,
juni 2004. Kan læses på
http://www.dti.gov.uk/consulta-
tions/files/publication-1252.pdf.

4. 
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Hvordan vil revisionen af Arbejdstidsdirektivet være en test?

Arbejdstidsdirektivet fra 1993
indeholdt nogle ganske få
håndsrækninger i form af for-
bedret arbejdsmiljø (artikel 3-
13). Det var formentligt det
eneste EU-direktiv, som gav
mere plads til lange og kom-
plicerede fleksibilitets-, forbe-
holds- og undtagelsesbestem-
melser (artikel 16-18) end til
indholdsmæssige foranstalt-
ninger. Alt det, der samles af
lovgivningen for at sikre ar-
bejdsmiljøet, kan senere træv-
les op af de enkelte lande eller
arbejdsgivere. Nogle af forbe-
holdene og undtagelserne var
medtaget provisorisk på an-
modning af Storbritannien på
den forudsætning, at et mere
sammenhængende direktiv
ville blive fremsat efter en
overgangsperiode på syv år.

Direktivet har været kon-
troversielt fra starten. Stor-
britannien forsøgte at få kendt
direktivet ugyldigt af EF-
Domstolen, men det mislyk-
kedes. En række spørgsmål til
en foreløbig afgørelse gav
svar på problemerne med,
hvor forskelligt bestemmel-
serne kunne fortolkes, og
domstolen straffede man-
glende gennemførsel af direk-
tivet. Skønt man var fuldt ud
opmærksom på de utallige
misbrug, som de individuelle
forbehold medførte, har
Kommissionen ikke anlagt sag
mod et medlemsland for ure-
gelmæssigheder, hvormed
EU-borgerne er blevet frata-
get deres mulighed for garan-

terede lige grundlæggende
social- og beskæftigelsesrettig-
heder.

Det eneste betydelige
fremskridt var den gradvise
udvidelse af omfanget af EU-
bestemmelserne til at omfatte
job og sektorer, som ikke var
inkluderet i det oprindelige
direktiv.

I september 2004 frem-
lagde Kommissionen forslag
til revision af direktivet.

Virksomhederne kunne
være mere fleksible i forhold
til den maksimale arbejdsuge
på 48 timer. Den referencepe-
riode, der bruges til at beregne
den ugentlige arbejdstid, kan
øges til et år.

Forslaget giver stadigvæk
arbejdsgiverne mulighed for
individuelle forbehold. I nogle
tilfælde, men ikke alle, vil et
forbehold kræve tidligere ind-
gåede overenskomster. I for-
slaget er man allerede klar
over, at sådanne misbrug vil
finde sted, men finder det
nødvendigt at fastsætte endnu
en maksimal arbejdsuge på 65
timer. Dette er ikke et
obligatorisk maksimum: For-
behold kan gennemføres via
aftaler eller overenskomster
mellem arbejdsgivere og ar-
bejdstagere.

Forslaget indeholder en
definition af inaktiv tid og
rådighedsvagt, som betyder at
arbejdstagerne ikke kan regne
denne tid som arbejdstid.
Denne bestemmelse bryder
med internationale arbejdss-

tandarder, som de er fastlagt
af ILO så langt tilbage som i
1930! ILO’s konvention om
arbejdstid nr. 30 (handel og
kontor) fastsætter, at ”bete-
gnelsen arbejdstid betyder
den tid, hvor arbejdstagerne
står til arbejdsgiverens rådi-
ghed”. Definitionen i konven-
tion nr. 30 blev i store træk
vedtaget igen i konvention
om arbejds- og hviletid nr. 67
(vejtransport) (1939).

Hvis en kassemedarbejder
i et supermarked har været på
arbejdspladsen fra kl. 9.00 til
20.00, men kun udfører ar-
bejde i 5 timer, vil det med det
nye forslag betyde, at hun kun
har arbejdet i halvdelen af den
tid, som hun faktisk skal til-
bringe på arbejdspladsen og
være til sin arbejdsgivers rådi-
ghed. Arbejdstagerne kunne
ende med at skulle bære hele
byrden af uregelmæssig tilret-
telæggelse af arbejde som føl-
ge af kundekrav eller produk-
tionsflow. 

Forslaget til revision af
Arbejdstidsdirektivet er derfor
en væsentlig test af, hvordan
fremtidens EU-socialpolitik
vil komme til at se ud. Grund-
læggende står valget mellem
deregulering, som vil øge de
sociale uligheder, og forbe-
drede leve- og arbejdsforhold
for alle.



Således kan perioder, hvor en arbejdsgiver kræver, at en arbejdstager
står til rådighed, ikke ligestilles med fritid set i forhold til kvaliteten af
hvile, tilrettelæggelsen af pligter i hjemmet, valg af fritidsaktiviteter
mv. Selv om det nuværende Arbejdstidsdirektiv langt fra opfylder alle
arbejdstagernes forventninger, vil forslaget til revision af direktivet
fjerne nogle af de allerede opnåede fordele. Dette vil skabe en meget
farlig præcedens for, at man kan tvinge standarderne for arbejdstager-
beskyttelse ned. 

Det er det, der gør en revision af direktivet til en afgørende test for
EU’s socialpolitiks fremtid. 

Arbejdsbyrde
Arbejdsbyrden er en bestemmende faktor for arbejdstagernes sund-
hed. Den er ligeledes et aspekt af organiseringen af arbejdet, som fore-
byggelsespolitikkerne stadig forholder sig alt for halvhjertet til. 

Arbejdsbyrde er et meget komplekst område, der involverer både
en fysisk og en intellektuel indsats samt psykosocial og følelsesmæssig
involvering. Det er nært forbundet med den enkeltes kontrol over,
hvordan han/hun udfører sit arbejde, samarbejdsformer mellem den
enkelte og dennes kolleger, støtte via uddannelse og oplysning, og
hjælpemidlernes egnethed til det arbejde, der skal udføres mv.

Der har været en kraftig stigning i antallet af ansatte med høj
arbejdsintensitet i de senere år. Antallet af personer, der arbejder i et
meget højt tempo, er steget fra 48 % til 56 % mellem 1990 og 2000,
mens antallet af personer, der arbejder med meget stramme tidsfrister,
er steget fra 50 % til 60 % (tal fra Dublin-Instituttet). 
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Øget arbejdsintensitet har mange negative sundhedsvirkninger:
• Øget stress og relaterede psykologiske lidelser (generel træthed,

søvnløshed, depression, irritation mv.).
• Psykosomatiske problemer, der alvorligt forværrer mange fysiske

lidelser.
• En betydelig stigning i gruppen af sygdomme, der er klassificeret

som ”muskel- og skeletbesvær”.
• Arbejdsintensiteten er også en faktor i arbejdsrelaterede ulykker.

”Hastearbejde” giver ikke altid plads til uforudsete omstændighe-
der.

Arbejdsintensiteten er en væsentlig faktor i udstødelsen af aldrende
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Rygsmerter Muskelsmer-
ter i nakke
og skuldre

Muskelsmer-
ter i de øvre
lemmer

Muskelsmer-
ter i de nedre
lemmer

Ensidigt gen-
tagne bevæ-
gelser

48 37 24 21

Ingen gen-
tagne bevæ-
gelser

19 11 4 5

Gennemsnit 33 23 13 11

Rygsmerter Stress Muskelsmer-
ter i nakke
og skuldre

Skader

Konstant
arbejde i højt
tempo

46 40 35 11

Aldrig arbej-
de i højt
tempo

25 21 15 5

Rygsmerter Stress Muskelsmerter i
nakke og skuldre

Skader

Konstant arbejde med
stramme tidsfrister

42 40 31 10

Aldrig arbejde med 
stramme tidsfrister

27 20 17 5

Tabel 1 Helbredsproblemer relateret til ensidigt gentagne
bevægelser – 2000 (%)

Tabel 2 Helbredsproblemer relateret til arbejde i højt tempo –
2000 (%)

Tabel 3 Helbredsproblemer relateret til arbejde med stramme
tidsfrister – 2000 (%)

Kilde: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene,
Ten years of working conditions in the European Union, 2000.
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arbejdstagere i særdeleshed. Det kan være med til at udstøde kvinder
fra betalt arbejde eller isolere dem i deltidsarbejde, fordi det kan være
svært at kombinere et betalt arbejdsliv med ubetalte huslige opgaver. 

Monotont og ensidigt, gentaget arbejde forværrer de skadelige føl-
ger af høj arbejdsintensitet. I resultaterne af Dublin-Instituttets under-
søgelse fremhæves de sundhedsskadelige følger af ensidigt gentaget
arbejdet. Den meget hurtige spredning af muskel- og skeletbesvær
viser, at helbredsskaderne ofte er et resultat af en kombination af føl-
gende faktorer:
• arbejdsintensivering
• omfanget af monotont og ensidigt, gentaget arbejde
• dårlig arbejdsorganisering, ergonomisk forkert abejdsudstyr
• arbejdsrelateret stress

Den nuværende EU-lovgivning giver ikke tilnærmelsesvis tilfredsstil-
lende vejledning i forhold til tiltag, der skal forebygge muskel- og ske-
letbesvær. De eksisterende direktiver dækker kun nogle af proble-
merne (arbejde med skærmudstyr fokuserer meget på synet og direk-
tivet om manuel transport fokuserer meget på tunge løft). En kønsana-
lyse viser, at manglerne i denne lovgivning især rammer kvindelige
arbejdstagere, som oftest er overrepræsenteret i job, der involverer
ensidigt gentagne bevægelser, fastlåste arbejdsstillinger og lille frihed
i forhold til tilrettelæggelse af deres eget arbejde.

Vold, chikane og stress: 
faresignaler for psykosocial arbejdsbyrde
En række nationale og europæiske undersøgelser viser en stigning i
problemer, der er forbundet med både fysisk og psykisk vold, forskel-
lige former for chikane (sexchikane og psykisk chikane) og stress på
arbejdspladsen. Forklaringerne herpå er:
• Problemer, som allerede fandtes, men som blev gennemlevet i stil-

hed og isolation, bliver nu lagt åbent frem.
• Umenneskeliggørelse af arbejdsforholdene – ofte som resultat af

øgede produktivitetskrav – og at mennesker gøres til et hjælpemid-
del i forhold til produktionskravene.

• Ledelsessystemer, som skaber konkurrence mellem arbejdstagerne
og ødelægger samarbejde ved at opmuntre til rivaliseren mellem
arbejdstagere.

Der er flere store problemer i forhold til forebyggelse af psykosociale
risici:
• Det er normalt ikke muligt at agere på dette område uden at sætte

spørgsmålstegn ved arbejdets organisering. Men arbejdsgiverne ser
dette som deres enemærke, som er bestemt i forhold til deres inte-
resser (typisk overskud).

• Når man ser på de psykosociale aspekter, må man nødvendigvis



overveje udøvelsen af magt i virksomheden. Skabelse af konkur-
rence mellem arbejdstagere ”ledelse via stress”, racediskrimination
og mandsdominans er konkrete elementer i magtforhold.

• Den tværfaglige metode anvendes sjældent  i det forebyggende
arbejde.

• Virksomhedsledelsen har tendens til at foretrække den indivi-
duelle tilgang til konfliktløsning i stedet for en kollektiv tilgang
med ændring af arbejdsforholdene – hvilket klart illustreres af
metoderne til løsning af sexchikane og mobning.

Selv uden en detaljeret analyse af disse emner kan der ikke være tvivl
om deres berettigelse blandt de forebyggende aktiviteter på arbejds-
pladsen. En tilgang til arbejdsmiljø, der kun fokuserer på fysiske farer,

er ikke god nok. EFS har forhandlet
en europæisk rammeaftale om
stress med arbejdsgiverorganisatio-
nerne for at sætte gang i
forebyggelsesarbejdet. Denne aftale
blev underskrevet i oktober 2004.
Hvor stor virkning den vil få, vil i
høj grad afhænge af, i hvor stort
omfang dens bestemmelser kan
overføres til de forskellige EU-
lande.

Eksistensen af en rammeaftale
fritager ikke EU’s lovgivende for-
samling for ansvar på dette område.
Arbejdsmarkedssystemerne varie-
rer meget i Europa, og nationale
overenskomstsystemer alene vil
aldrig kunne garantere lige beskyt-
telse af alle arbejdstagere i EU.
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Yderligere læsning
• Boisard, Pierre, et al., Time and Work: work

intensity, Dublin, Det Europæiske Institut til
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene,
2002. Kan læses på: http://www.euro-
found.eu.int/publications/files/EF0248EN.-
pdf.

• Daubas-Letourneux, Véronique, Thébaud-
Mony, Annie, Work organisation and
health at work in the European Union,
Dublin, Det Europæiske Institut til Forbed-
ring af Leve- og Arbejdsvilkårene, 2002.
Kan læses på: http://www.eurofound.-

eu.int/publications/files/EF0206EN.pdf.
• Stress at work, Special Issue, TUTB News-

letter, Nr. 19-21, september 2002.
• Working without limits? Re-organising

work and reconsidering workers’ health,
Special Issue, TUTB Newsletter, Nr. 15-16,
februar 2001.

• Musculoskeletal disorders in Europe, Spe-
cial Report, TUTB Newsletter, Nr. 11-12,
juni 1999, pp. 11-40.

• Alle TUTB Newsletters kan læses på:
http://tutb.etuc.org > TUTB Newsletter.

På dagsordnen…
• Sikre, at revisionen af Arbejdstidsdirektivet ikke resul-

terer i tilbageslag.
• Få Kommissionen til at fremsætte et forslag til et direk-

tiv om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær og for-
stærke national lovgivning og politik på dette område.

• Sikre, at den europæiske aftale om stress overføres til
de nationale overenskomster. Hvis forhandlingerne
bryder sammen, og i de lande, hvor ikke alle arbejdsta-
gere er omfattet af en overenskomst, skal det sikres, at
lovgivningen er med til at sikre den samme beskyttelse
for alle arbejdstagere på dette område.

• Sikre bedre national lovgivning og politikker inden for
forebyggelse af psykosociale risici og især reagere
stærkt mod vold, chikane og diskrimination på arbejds-
pladsen.
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Kemiske risici
Hovedårsag til arbejdsmiljørelateret 
dødelighed

Kemiske risici er i dag en væsentlig årsag til dødelighed blandt
arbejdstagerne i EU-landene og en langt større dødsårsag end arbejd-
sulykker. Nyere spansk forskning2 har forsigtigt skønnet, at arbejdsre-
laterede sygdomme var årsag til 15.000 dødsfald om året i Spanien.
Den primære sygdom var kræft, og hovedårsagen var kemiske stoffer.
Andre nationale studier af arbejdsrelateret dødelighed er nået til de
samme konklusioner3.

Eksponering for kemiske stoffer er en væsentlig forklarende faktor
til sociale og sundhedsmæssige uligheder. For over 30 år siden fastslog
britiske forskere, at erhvervsmæssig eksponering af kemiske stoffer
stod for en tredjedel af de sociale forskelle i den samlede kræftrelate-
rede dødelighed4. Generelt peger alle tilgængelige oplysninger på en
ulige social fordeling i forhold til kræfttilfælde5. Afhængig af kræfttype
kan erhvervsmæssig eksponering spille en afgørende rolle (fx kræft i
næsen, lungerne, leveren) eller en relativ lille rolle (prostatakræft).

Med hensyn til sygdomshyppighed er erhvervsmæssig ekspone-
ring en betydelig faktor i social ulighed i sundhed for luftvejssyg-
domme, hudsygdomme og allergier. De har også en væsentlig indfly-
delse på reproduktiv sundhed.

De tilgængelige eksponeringsindikatorer viser, at et meget stort
antal arbejdstagere er eksponeret for kemiske stoffer. I 1994 viste
Sumer-undersøgelsen6 i Frankrig, at 54 % af personer med manuelt
arbejde, 27 % af arbejdstagere med en teknisk og mellemlang uddan-
nelse, 21 % af kontorarbejdere og blot 8 % af personer i ledende stil-
linger var eksponeret for kemikalier. 15 % af de eksponerede arbejds-
tagere (ca. 610.000 personer) var eksponeret for mere end fem fors-
kellige kemikalier. En million arbejdere i Frankrig er eksponeret for
anerkendte kræftfremkaldende stoffer, heraf er 22 % eksponeret i
mere end 20 timer om ugen.

Der findes tre primære tilgange til EU-lovgivning om kemiske
risici:
• Regler om arbejdspladsen – disse fastsætter arbejdsgivernes pligter

over for deres ansatte.
• Regler om markedsføring – disse fastsætter pligterne for produ-

center og importører af kemikalier7 samt de kompetente nationale
myndigheder.

• Regler om de væsentligste ulykkesrisici (Seveso-direktiver) – disse
pålægger sikkerhedskrav i forhold til virksomhedernes miljømæs-
sige trussel og sikkerheden for de samfund, der ligger tæt på pro-
duktions- eller lagerfaciliteter. 

2.  García, A.M., Gadea, R.,
Estimación de la mortalidad y
morbilidad por enfermedades
laborales en España, Archivos
de Prevención de Riesgos
Laborales, 2004, 7 (1), pp. 3-
8.

3.  Nurminen, M., Karjalainen,
A., Epidemiologic estimates of
the proportion of fatalities rela-
ted to occupational factors in
Finland, Scandinavian Journal
of Work, Environment and
Health, 2001, vol. 27, No 3,
pp. 161-213.

4.  Logan, W.P.D., Mortality
from cancer in relation to occu-
pation and social class, Lyon,
IARC, 1982. 

5.  Se især: International
Agency for Research on Cancer,
Social Inequalities and Cancer,
Lyon, 1997.

6.  Heran-Le Roy, O., Sandret,
N., Enquête nationale SUMER
94. Premiers résultats, Paris,
ministère du Travail et des
Affaires sociales, sd.

7.  Af pladshensyn bruges bete-
gnelsen “kemikalier” i betydnin-
gen kemiske stoffer og præpara-
ter.

5. 



EU-lovgivningen om kemiske risici på arbejdspladsen er blevet
udviklet i to faser.

Mellem 1978 og 1988 var tilgangen at udvikle obligatoriske græn-
seværdier. Det første rammedirektiv i 1980 dannede udgangspunktet
for lovgivningen. Forsøget på at fastsætte en række obligatoriske
grænseværdier faldt til jorden, hvilket kan ses i afvisningen af forsla-
get om et benzendirektiv. Af de bestemmelser, der blev vedtaget i
denne fase, er det kun asbestdirektivet fra 1983 (med efterfølgende
ændringer), som stadig er gældende. Men vedtagelsen af vejledende
grænseværdier, som blev planlagt fra 1988 med revisionen af ramme-
direktivet fra 1980, er en direkte udløber af denne fase.

Vedtagelsen af rammedirektivet skabte et vendepunkt fra 1989. En
række specifikke direktiver om forebyggelse af kemiske risici blev
vedtaget som led i rammedirektivet. Disse omfatter:
• Kræftfremkaldende stoffer (det første direktiv blev vedtaget i 1990

og er blevet revideret i flere omgange).
• Gravide arbejdstagere (1992). Direktivet skelner ikke entydigt mel-

lem eliminering af risici ved kilden eller foranstaltninger til hånd-
tering af risici ved at henvise til specifikke situationer. Som direkti-
vet er gennemført i praksis, viser det, hvor undervurderet repro-
duktionsrisici er i forhold til en overordnet forebyggelsespolitik.

• Kemiske risici (1998). Dette er det mest omfattende direktiv og
giver en sammenhængende tilgang til bestemmelserne i rammedi-
rektivet fra 1989. 

I mellemtiden er der sket fremskridt i arbejdet for at vedtage vejle-
dende grænseværdier. Selv om det valgte instrument er et direktiv,
betyder det faktum, at grænseværdierne kun er vejledende, at instru-
mentet ikke er bindende i praksis. Definitionen og anvendelsen af
grænseværdier er stadig et område med væsentlige uoverensstem-
melser mellem de forskellige EU-lande.

Der kan dog udledes nogle generelle tendenser i håndhævelsen af
kemisk sikkerhedslovgivning.

• Prioriteringen af de forebyggende foranstaltninger overses i
høj grad

Farlige stoffer erstattes stadigvæk i ganske få tilfælde af andre sikre
eller mindre farlige stoffer, medmindre det dikteres lovmæssigt eller
som følge af officielt pres (som med asbest). Personbeskyttelse synes at
blive foretrukket fremfor fælles kontroller.

• Der er store forskelle sektorerne imellem, ja sågar mellem
aktiviteterne i erhverv inden for den samme sektor

Fokuseringen på kollektive kontrolforanstaltninger synes at blive
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mindre, jo længere væk man kommer fra den kemiske branche. Dette
er især tilfældet i brancher, som bruger kemikalier, hvor der af for-
skellige årsager er en traditionel passiv accept af kemiske risici. Det er
bevist af empiriske undersøgelser inden for landbrug, tekstiler, nogle
fremstillingssektorer, fødevareindustrien samt serviceområder som fx
rensning, autoværksteder, frisører og i sundhedssektoren. Hermed er
det ikke sagt, at forebyggelsesniveauerne i den kemiske industri gene-
relt nødvendigvis er tilfredsstillende, hvilket tydeliggøres af foran-
staltningernes manglende evne til at forebygge de langsigtede virk-
ninger af eksponering (kræftfremkaldende stoffer, reproduktionstok-
siske stoffer mv.).

• Der er ringe opmærksomhed på de langsigtede virkninger af
kemisk eksponering af arbejdstagere

Det væsentlige antal arbejdstagere, der udsættes for kræftfremkald-
ende stoffer på arbejdspladsen, vidner om dette problem. Situationen
er langt værre for mutagener og persistente organiske forurenende
stoffer. Dette problem forværres af, at det er umuligt at få en lang
række arbejdsrelaterede sygdomme anerkendt som erhvervssyg-
domme.

• Forebyggelsespolitikkerne overser mange af de påvirkninger,
som ikke er akutte og alvorlige

Der er gjort ganske få overvejelser om de virkninger, der er forbundet
med lavt niveau og kombinerede eksponeringer. Det er et område,
hvor grænseværdierne yder ringe beskyttelse, og der findes ingen sy-
stematisk feedback fra sundhedsovervågning til at give oplysninger til
risikovurderinger og udarbejdelse af nye forebyggelsesplaner. Mange
EU-lande har ingen foranstaltninger til sundhedsovervågning af
arbejdstagere eksponeret for farlige kemikalier, da farerne ved ekspo-
nering ikke anerkendes af deres arbejdsgiver. 

Forebyggende servicetilbud (arbejdsmiljørådgivning) tager ikke i
tilstrækkelig grad hånd om problemerne med kemiske risici.

Kun et mindretal af arbejdstagerne har i dag adgang til kvalificeret
arbejdsmiljørådgivning inden for forebyggelse og sundhedsovervå-
gning. I de fleste EU-lande styres forebyggende arbejdsmiljørådgiv-
ning af to altoverskyggende kriterier: Brancher og virksomhedernes
størrelse. Disse kriterier er åbenlyst utilstrækkelige, når man ser på, i
hvor vid udstrækning, de kemiske risici rammer bredt blandt arbejds-
tagerne.
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Yderligere læsning:
• REACH på arbejdspladsen – Hvordan arbejdstagerne vil

kunne drage fordel af den nye europæiske kemikaliepolitik,
TUTB-brochure, som udgives på dansk i 2005.

• TUTB hjemmeside: http://tutb.etuc.org > Main topics >
Chemicals.

På dagsordnen…

• Vedtagelsen af REACH udgør den hidtil
bedste mulighed for at forbedre arbejds-
miljøsituationen siden rammedirektivet fra
1989. Det er vigtigt at modbevise den
kemiske industris skræmmebilleder af job-
situationen. Debatten om REACH forbedrer
mulighederne for samarbejde mellem mil-
jøbeskyttelsesgrupper og fagforeninger.

• Styrkelse af reglerne for virksomheder, der

udgør en væsentlig industriel risiko (Se-
veso-direktiver), ved at inkludere bestem-
melser, som regulerer underentrepriser, og
involverer medarbejdernes arbejdsmiljøre-
præsentanter for at forhindre store ulykker.

• Vedtagelse af grænseværdier baseret på
helbredsforhold og forsøg på at harmoni-
sere disse grænser gennem henvisning til
”best practice” inden for forebyggelse.
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REACH: et vigtigt emne inden for arbejdsmiljø

Hvad er forbindelserne mellem markeds-
regulering og de åbenbare svagheder i
forebyggelse på arbejdspladser?

Forebyggelse på arbejdspladsen afhænger i høj
grad af den tilgængelige information på mar-
kedet. Kemiske risici kan ikke nødvendigvis ses
med det blotte øje, og i de fleste tilfælde
afhænger det reelle forebyggende aktivitetsni-
veau af de informationer, der gives sammen
med produktet som fx klassificering, sikker-
hedsdatablade, risikosætninger, osv.

De indledende faser til hvidbogen om
kemikalier påpegede en række svagheder i
disse informationer. Fejlklassificering, nogle
virkninger var udeladt i producenternes risiko-
vurderinger, svagheder i det offentlige evalue-
ringssystem mv. Der er en uheldig mangel på
data, hvilket især illustreres af tragiske sager
som de seks spanske tekstilarbejderes død
(Ardystil-sagen) og problemerne forbundet
med glycolethere i Frankrig.  

Forbedrede markedsregler vil ikke starte en
dominoeffekt inden for alle områder af fore-
byggelse på arbejdspladsen. Det er de praktiske
betingelser for brug af kemiske stoffer, som
dikterer niveauet af forebyggelse. Reformering
af markedsregler kan dog skabe nogle forhold,
der virker mere fremmende på forebyggelse-
saktiviteterne.

Hvordan kan REACH-forslag forbedre
forebyggelse på arbejdspladsen?

1. Den primære fordel ved REACH vedrører
markedsføringsinformationer
Registreringspligten er på forskellige måder
forbundet med en vurderingspligt. De fore-
slåede forbedringer bør reducere tilfældene af
fejlklassificering (hvilket næsten altid re-
sulterer i en undervurdering af risici).

2. En mere dynamisk og systematisk informa-
tionsstrøm
Et vurderingssystem vil kun give resultater i
forhold til forebyggelse, hvis det styres med
fast hånd. En indledende vurdering resulterer i
beslutninger (klassificering, emballage, mærk-
ning, sikkerhedsdata), som skal kontrolleres,
justeres eller ændres. Med undtagelse af de få
sager, som myndighederne har grebet ind over
for, er det indtil videre altid lykkedes for pro-
ducenterne at få deres indledende vurderinger
anvendt som den endelige vurdering. Et sådan
system lærer ikke af erfaring og gør det ikke
muligt at drage nytte af de problemer, der er
konstateret på arbejdspladsen. REACH skal for-
bedre overvågningen af produktionens hel-
bredsmæssige konsekvenser.

3.  Øget ansvarlighed for alle involverede aktører
På nuværende tidspunkt er der en klar adskil-
lelse mellem producents og brugers aktiviteter.
Der er to ulemper ved dette. Producenterne
har ringe incitament til at skabe fornyelse
inden for sundhed og miljøbeskyttelse.
Slutbrugerne er tilbøjelige til passivt at accep-
tere, og de risikovurderinger, de skal udføre
som arbejdsgivere, er for det meste temmelig
overfladiske, når det drejer sig om kemiske
risici. En mere systematisk informationsstrøm
kunne føre til øget accept af ansvar blandt de
involverede parter. Mere specifikt kunne det
sætte nyt skub i praktisk risikovurdering på
arbejdspladsen.

4. Fornyet proaktivitet 
fra de offentlige myndigheder
Etableringen af Det Europæiske Kemikalie-
agentur og dets forbindelser til de kompetente
myndigheder i de forskellige medlemslande
samt procedurerne for godkendelse og be-
grænsning af særlige kemikalier vil nok tils-
kynde de offentlige myndigheder til en mere
proaktiv tilgang.
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Asbest: De tragiske 
konsekvenser af industriens selvregulering

Asbest blev brugt i stort omfang i industrien i sidste tredjedel af
det 19. århundrede. 

De første alvorlige alarmklokker om høj dødelighed blandt
arbejdstagere udsat for asbest, begyndte at ringe ved indgangen
til det 20. århundrede. 

Asbest er primært skyld i tre sygdomme: Asbestose (silicosis-
lignende fibrose i lungerne, som giver alvorlige vejrtræknings-
vanskeligheder og kan være dødelig), lungekræft og mesothe-
liom (en pleural kræftform). Asbest forårsager også andre
kræftformer. Siden 1920 har det været kendt, at asbest forårsa-
ger alvorlige luftvejslidelser. Der har været tilstrækkeligt sikre
videnskabelige beviser for, at asbest er kræftfremkaldende
siden 1950. Verdenssundhedsorganisationen klassificerede
asbest som kræftfremkaldende hos mennesker i 1977.

Asbestproducenterne og -aftagerindustrierne har i mange år
haft held til at stække de offentlige myndigheder. Under dække
af at ville bevare job, har de presset på for en fortsat ”ansvarlig”
asbestproduktion understøttet af industrielle sundhedsforans-
taltninger – en strategi om kontrolleret brug, som er mislykke-
des. Den har medvirket til at udskyde forbuddet mod asbest og
til titusindvis af dødsfald i EU-landene, som kunne være und-
gået. Den står stadigvæk i vejen for et asbestforbud i de primære
aftagerlande, som nu ligger i Asien, Latinamerika og Afrika.
Først i 1999 besluttede EU at forbyde alle asbesttyper (fra 1.
januar 2005). 

Asbestrelateret dødelighed er nu højere end arbejdsulykke-
relateret dødelighed i de industrialiserede lande – en tendens,
der vil fortsætte i mange årtier endnu. Dette skyldes, at latensti-
den mellem eksponering for asbest og udvikling af mesothe-
liom kan være mere end 40 år. Desuden indeholder utrolig
mange bygninger stadigvæk asbest, hvilket udgør en væsentlig
trussel for folkesundheden. De nødvendige forebyggende
foranstaltninger vil være en omkostningsbyrde for samfundet i
mange generationer fremover.

Asbest: De tragiske 
konsekvenser af industriens selvregulering

Asbest blev brugt i stort omfang i industrien i sidste tredjedel af
det 19. århundrede. 

De første alvorlige alarmklokker om høj dødelighed blandt
arbejdstagere udsat for asbest, begyndte at ringe ved indgangen
til det 20. århundrede. 

Asbest er primært skyld i tre sygdomme: Asbestose (silicosis-
lignende fibrose i lungerne, som giver alvorlige vejrtræknings-
vanskeligheder og kan være dødelig), lungekræft og mesothe-
liom (en pleural kræftform). Asbest forårsager også andre
kræftformer. Siden 1920 har det været kendt, at asbest forårsa-
ger alvorlige luftvejslidelser. Der har været tilstrækkeligt sikre
videnskabelige beviser for, at asbest er kræftfremkaldende
siden 1950. Verdenssundhedsorganisationen klassificerede
asbest som kræftfremkaldende hos mennesker i 1977.

Asbestproducenterne og aftagerindustrierne har i mange år
haft held til at stække de offentlige myndigheder. Under dække
af at ville bevare job, har de presset på for en fortsat ”ansvarlig”
asbestproduktion understøttet af industrielle sundhedsforans-
taltninger – en strategi om kontrolleret brug, som er mislykke-
des. Den har medvirket til at udskyde forbuddet mod asbest og
til titusindvis af dødsfald i EU-landene, som kunne være und-
gået. Den står stadigvæk i vejen for et asbestforbud i de primære
aftagerlande, som nu ligger i Asien, Latinamerika og Afrika.
Først i 1999 besluttede EU at forbyde alle asbesttyper (fra 1.
januar 2005). 

Asbestrelateret dødelighed er nu højere end arbejdsulykke-
relateret dødelighed i de industrialiserede lande – en tendens,
der vil fortsætte i mange årtier endnu. Dette skyldes, at latensti-
den mellem eksponering for asbest og udvikling af mesothe-
liom kan være mere end 40 år. Desuden indeholder utrolig
mange bygninger stadigvæk asbest, hvilket udgør en væsentlig
trussel for folkesundheden. De nødvendige forebyggende
foranstaltninger vil være en omkostningsbyrde for samfundet i
mange generationer fremover.
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Jobusikkerhed
Et vigtigt emne

Ti millioner arbejdstagere i EU arbejder i ”ikke-standard”-job. På papi-
ret nyder de måske de samme lovmæssige rettigheder, men i praksis
mangler de ofte de garantier, som arbejdstagere med faste fuldtidsjob
har.

De fleste arbejdsmiljøundersøgelser viser, at personer med midler-
tidigt arbejde er blandt de mest udsatte. Disse personer har flere
arbejdsulykker og ringere adgang til forebyggende arbejdsmiljøråd-
givning end andre. Sundhedsovervågningen er heller ikke ligeså
regelmæssig. De får dårligere information og uddannelse inden for
arbejdsrelaterede risici, og får sjældent adgang til en sikkerhedsrepræ-
sentant.

Midlertidigt arbejde er ofte blevet præsenteret som mirakelkur for
arbejdsløshed. Men i virkeligheden er det for mange arbejdstagere
ikke en langsigtet vej til arbejdsmarkedet. For nogle kan det være en
nedadgående spiral med social udstødelse og et liv tæt på fat-
tigdomsgrænsen. Løsarbejde er en af de primære årsager til væksten i
antallet af ”arbejdende fattige” i Europa, dvs. personer, som lever
under fattigdomsgrænsen, selv om de er i arbejde. Dette berører især
kvinder og unge.

De mere usikre arbejdsforhold skyldes ikke udelukkende midlerti-
digt arbejde. Udførelse af arbejde i underentreprise medfører ofte
forskellige former for usikkerhed, også blandt faste medarbejdere, idet
arbejdsforholdene sættes under konstant pres som følge af kon-
kurrence på pris og ekstern kontrol fra kunder. De seneste fabriksu-
lykker som AZF i Toulouse og Repsol i Spanien har sat fokus på
farerne ved at få udført arbejde i underentreprise. Selvstændig virk-

somhed/uafhængig entreprisevirk-
somhed er en anden meget usikker
form for arbejde.

Der er stadig et stort arbejde, der
skal gøres for de midlertidigt ansatte.
De få EU-regler, som eksisterer, er
langt fra tilstrækkelige til at kunne
tage hånd om problemerne. Dette
emne er blevet mere presserende og
er kommet i øget fokus med spred-
ningen af usikre arbejdsforhold i de
nye medlemslande. 

På dagsordnen…

• Sætte mere fokus på løsarbejde i nationale arbejds-
miljøstrategier.

• Udarbejde metoder til at sikre vikararbejdere adgang
til forebyggende arbejdsmiljørådgivning og til sik-
kerhedsrepræsentant i arbejdsmiljøspørgsmål. For-
hindre, at vikarer bruges i højrisikosektorer eller -job.
Foranledige at brug af vikarer i alle andre tilfælde
sker under forudsætning af, at de har adgang til sik-
kerhedsrepræsentanter og myndighederne.

• Udføre en kritisk vurdering af forbindelserne mellem
beskæftigelsespolitikker og arbejdsmiljø i EU.

6. 
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Asbest: De tragiske 
konsekvenser af industriens selvregulering
Vikararbejde og sikkerhed: nationale tal

Tabel 4 Arbejdsulykkesfrekvens: 
vikararbejdere sammenlignet med alle arbejdstagere i Belgien

Kilde: 
Tal fra Belgiens Centrale forebyggelsesservice for arbejdsulykker rapporteret af vikarbureauer i 2002.

Vikararbejde og sikkerhed: nationale tal
I Spanien har man konstateret en tæt forbin-
delse mellem midlertidigt arbejde og høje ar-
bejdsulykkestal. De fleste tilgængelige data
skelner ikke mellem midlertidig ansættelse i et
firma (på korttidskontrakt) og vikararbejde. En
systematisk gennemgang af arbejdsulykkessta-
tistikker i perioden 1988-1995 afslører en
vedvarende tendens: I de otte år, som undersø-
gelsen omfatter, har ulykkesfrekvensen pr.
tusinde arbejdstagere været 2,47 gange højere
for arbejdstagere med midlertidigt arbejde end
for fastansatte. Dødsulykkefrekvensen var 1,8
gange højere8. Nogle undersøgelser har vist, at
personer med vikararbejde har en betydelig
højere ulykkesfrekvens end personer med
andre former for midlertidigt arbejde, men det
spanske arbejdsmiljøinstitut fører ikke sepa-

rate statistikker over personer med vikarar-
bejde. En undersøgelse fra 2003 af statistikker
for perioden 1996-2002 viste, at situationen
forværres9 – arbejdsulykkesfrekvensen stiger
væsentligt mere blandt arbejdstagere med
midlertidig og kortvarig ansættelse end blandt
personer med fast arbejde. Mellem 1996 og
2002 steg antallet af midlertidige arbejdstagere
fra 101 til 121 pr. tusinde arbejdstagere sam-
menlignet med en stigning fra 42 til 45 for
personer med fast arbejde.

Nedenstående tabel viser den højere
arbejdsulykkesfrekvens blandt midlertidige
arbejdstagere i Belgien. 

Sammenligningen er foretaget mellem per-
soner med vikararbejde i 2002 og alle arbejds-
tagere i 2001.

Manuelt arbejde Ikke-manuelt arbejde Manuelt 66,5 % + Ikke-manuelt 33,5 %

Alle arb. Midl. arb. Alle arb. Midl. arb. Alle arb. Midl. arb.

Hyppighed 61,7 124,56 7,25 15,03 41,25 87,27

Alvorlige tilfælde 1,4 2,41 0,14 0,25 0,98 1,66

Alvorlige tilfælde total 2,65 6,48 0,265 0,67 1,86 4,45
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Reproduktiv sundhed og barsel
Bedre viden og forebyggelse

Arbejdsmiljøet huser mange risikofaktorer for reproduktionsevnen.
Eksempler inkluderer kemikalier, hvis giftighed ikke er tilstrækkelig
fastlagt, og fysiske faktorer som varme, ioniserende stråling mv. Selve
arbejdsorganiseringen kan også udgøre en risiko. Lang arbejdstid og
natarbejde har eksempelvis medført ufrivillige aborter, udviklingspro-
blemer hos fostre (særlig lav fødselsvægt) og for tidlig fødsel. Stress
forbundet med højt arbejdstempo har ofte også en negativ effekt på
sexlysten. Der knytter sig to problemer til dette emne:
• Der forskes ikke nok i arbejdsrelaterede risici for reproduktiv sund-

hed. Der er store huller i datamaterialet. Kun en håndfuld euro-
pæiske regioner (Toscana i Italien for eksempel) fører registre, som
gør det muligt at forbinde abnormaliteter med erhvervsmæssig
eksponering. Den kemiske industri udviser stor uvilje mod at få
lavet omfattende vurderinger af, hvilke risici dens produktion

Glycolethere

Glycolethere findes i en lang række populære
forbrugsvarer samt på arbejdspladserne. De
bruges i rengøringsprodukter til husholdnin-
gen, lim, lak og maling, friskluftspray, kos-
metik, medicin mv. 

En række kendte, reproduktionstoksiske
glycolethere, som bruges i forbrugsvarer, er
blevet forbudt med den seneste EU-lovgivning,
men der er ingenting gjort i forhold til er-
hvervsmæssig eksponering på arbejdspladsen. 

Som resultat af et sagsanlæg fra arbejdsta-
gere i USA gennemførte en fagforening en
undersøgelse blandt arbejdstagere på IBM-
fabrikken i Corbeil (Frankrig) i 2000. Undersø-
gelsen fandt 11 tilfælde af testikelkræft, 17
andre kræftformer og 10 tilfælde af medfødte
defekter. Der blev lagt sag an mod IBM, som
havde eksponeret medarbejderne for gly-
colethere mellem 1970 og 1995. Mina
Lamrani arbejdede med pakning af glyco-
letherflasker og brugte ether til at rengøre de
kasser, der blev brugt til at gemme silicium-
skiver i. Det foregik i uventilerede værksteder

hos en mindre underentreprenør, som udførte
arbejde for IBM. Hun fødte et barn med en
alvorlig abnormalitet i ansigtet. Thierry
Garofalo arbejdede med glycolethere på
fabrikken i Corbeil. Han er nu steril og lider af
stærke muskelsmerter. Lobbyvirksomhed fra
fagforeninger og støttegrupper for ofrene
satte spørgsmålstegn ved brugen af glycole-
there i Frankrig, og ny EU-lovgivning er nu i
støbeskeen. Bevismateriale fra sager anlagt af
157 arbejdere fra forskellige IBM-fabrikker i
USA har vist, at den multinationale virksom-
hed var blevet advaret af de føderale myndi-
gheder i starten af 80’erne om, at nogle glyco-
lethere medførte alvorlige misdannelser hos
dyrefostre og kunne udgøre en risiko for
reproduktionsevnen hos mennesker. Sagerne i
de amerikanske retssale peger på, at ekspone-
ring for nogle glycolethere kan forårsage
kræft hos arbejdstagere (især testikelkræftfor-
mer) og alvorlige medfødte defekter (hvor
enten faderen eller moderen havde været eks-
poneret). 

7. 



udgør inden for dette område. 
• Selv der, hvor der findes datamateriale, ser eksisterende politikker

ofte bort fra grundlæggende forebyggelse (især eliminering af risici)
til fordel for individuel håndtering så længe graviditeten varer. 

Direktivet af 19. oktober 1992 om sikkerhed og sundhed under arbej-
det for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som
ammer, er flertydigt og mangelfuldt både i forhold til arbejdsmiljø og
beskyttelse af rettigheder (beskyttelse mod afskedigelse, tab af løn osv.). 

Risikovurdering er et centralt punkt i direktivet, som ikke fastsætter
specifikke forebyggende foranstaltninger, men blot indeholder en
ufuldstændig liste over risikofaktorer, man skal tage højde for, når der
fastsættes forebyggende foranstaltninger. Kan arbejdsgiverne udskyde
risikovurderingen, indtil de er blevet oplyst om en gravid medarbejders
tilstand, eller skal arbejdsgiverne vurdere og eliminere eller reducere
risici før en gravid medarbejder informerer om sin tilstand? Vi synes
det sidste, men direktivet er meget uklart på dette punkt.

En risikovurdering, der udføres, når en medarbejder har oplyst sin
arbejdsgiver om, at hun er gravid, kan ikke danne grundlag for en
effektiv forebyggelsespolitik. Den videnskabelige litteratur har beskre-
vet, at fostre er mest udsat i de tidlige stadier af graviditeten. I de fleste
tilfælde er det for sent at forebygge disse risici, når arbejdsgiveren bli-
ver oplyst om graviditeten. Selv hvor arbejdsforholdene burde
fremme tidlig underretning, er det gennemsnitlige tidspunkt for,
hvornår arbejdsgiveren informeres, 7,5 uger inde i graviditeten.
Risikoen for misdannelser hos fostre er størst mellem 3. og 8. uge af
graviditeten og topper på forskellige tidspunkter alt efter hvilke orga-
ner, der påvirkes. For langt størstedelen af kvinder betyder dette, at
foranstaltninger mod eksponering for fosterskadende forhold vil
være nyttesløse. 

Direktivet fastsætter, at arbejdsgiveren skal indføre forebyggende
foranstaltninger på basis af en risikovurdering. Det vigtige er at elimi-
nere og forebygge risici ved kilden. Hvis dette ikke lykkes, skal
arbejdsgiveren foretage midlertidige justeringer i arbejdsforholdene.
Såfremt det ikke er teknisk og/eller objektivt muligt, skal arbejdsgive-
ren overføre medarbejderen til et andet job. Hvis dette ikke er teknisk
og/eller objektivt mulig, fritages den pågældende arbejdstager for
arbejde, så længe det er nødvendigt for at beskytte hendes helbred og
foster. Direktivet opsætter ingen kriterier til at vurdere, hvad der ikke
er objektivt muligt. Er omkostninger alene grund nok til at fritage en
arbejdsgiver fra at træffe de nødvendige foranstaltninger?

I praksis ser dette ud til at være tilfældet. Den mest almindelige
fremgangsmåde er at overføre en arbejdstager i et højrisikojob til et
andet job. Dette gør graviditet til en lidelse, som retfærdiggør udeluk-
kelse fra arbejdspladsen. Der knytter sig to problemer hertil. Det ene
er, at manglen på tilstrækkelig indkomstdækning betyder, at det øko-
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nomiske pres kan få nogle arbejdstagere til at blive i farlige job. Det
andet er, at grundlæggende forebyggelse gennem eliminering af risici
ved kilden ikke prioriteres. 

Modsat de andre arbejdsmiljødirektiver indeholder direktivet fra
1992 ingen bestemmelse om samråd med medarbejderrepræsentan-
ter om forebyggende foranstaltninger. Dette forstærker tendensen til
at anskue den sundheds- og sikkerhedsmæssige beskyttelse af gravide
arbejdstagere som et spørgsmål om individer, der befinder sig i en
unormal situation, i stedet for et kollektivt spørgsmål om arbejdsmiljø
i alle virksomheder. 

Direktivet garanterer ikke opretholdelse af en tilstrækkelig indtægt
under barselsorlov. Arbejdsgiverne kan uden videre omgå bestem-
melser om beskyttelse mod afskedigelse ved at påberåbe sig grunde,
der ikke knytter sig til graviditeten. 

Vedtagelsen af direktivet skabte opstandelse blandt medlemslan-
dene. Italien ville kun stemme for, hvis landene forpligtede sig til at
forbedre direktivet hurtigst muligt. Kommissionen skulle komme med
forslag til ændringer i oktober 1997. I juli 2000 udførte Europa-
Parlamentet en kritisk undersøgelse af den praktiske gennemførelse af
direktivet og opfordrede til, at det blev revideret. Kommissionen har
endnu ikke fremsat nogen forslag til forbedringer.

Den mest effektive forebyggende tilgang ville være at begrænse
barselsbeskyttelsen til en række graviditetsspecifikke betingelser (pri-
mært inden for områder som ergonomi, arbejdstid og arbejdstempo,
men også at forbedre beskyttelsen mod særlige sygdomsfremkal-
dende stoffer og ioniserende stråling). Derudover stramme gevaldigt
op på forebyggelse af kemiske risici gennem eliminering og udskift-
ning af stoffer, som er skadelige for reproduktionsevnen (hos både

kvinder og mænd), og, hvor elimine-
ring ikke er teknisk mulig, effektive
kontrolforanstaltninger til at redu-
cere eksponeringen til laveste
niveau. I denne henseende er
Kommissionens forslag om at lade
kemikalier, der er skadelige for
reproduktionsevnen, omfatte af
direktivet om kræftfremkaldende
stoffer et første skridt i den rigtige
retning. Men det vil kun være effek-
tivt, hvis den kemiske industri for-
pligtes til at vurdere de reproduktive
risici ordentligt.  REACH-forslaget
kan medvirke til at skubbe til tingene
i den rigtige retning.

På dagsordnen…

• Få Kommissionen til at fremsætte et forslag til revi-
sion af direktivet fra 1992 og forbedre national lov-
givning til beskyttelse under barsel.

• Arbejde for at forbedre national lovgivning og poli-
tikker for at opnå en bedre forebyggelse af de risici,
der er forbundet med mutagener og reproduktions-
toksiske stoffer.

• Støtte REACH og forbedre dens kernebestemmelser.
• Stimulere forskning i reproduktive risici.
• Følge op på tilgængelige data om de reproduktive

sundhedsrisici, som arbejdsforholdene udgør.
• Hjælpe med at udarbejde en generel strategi for

reproduktiv sundhed, som omfatter arbejdsrelate-
rede risici.



Anerkendelse af erhvervssygdomme
At lære af sine fejltagelser

At opstille forebyggelsesprioriteringer på basis af rapporterings- og
anerkendelsesdata for erhvervssygdomme i Europa ville på mange
måder være meningsløst, da de tilgængelige beviser i højere grad for-
tæller os om forsøg på at skjule tingene end at få de reelle sundheds-
forhold på arbejdspladsen frem. 

Manglende anerkendelse af erhvervssygdomme er almindeligt i
alle EU-landene. De umiddelbare konsekvenser heraf er:
• Mindre synlighed generelt af mange sygdomme, som ikke anses

for relevante i forhold til en forebyggelsespolitik. 
• En masseoverførsel af ressourcer til arbejdsgiverens fordel, hvor

størstedelen af omkostningsbyrden deles mellem ofrene (fx tab af
løn som resultat af overførsel til andet arbejde eller ledighed, de
fleste andre konsekvenser ved uarbejdsdygtighed mv.) og gene-
relle sundhedsbudgetter (social sygesikringsdækning, uar-
bejdsdygtighed og arbejdsløshed, nationalt sundhedssystem osv.).

Det er relevant at analysere kønsspørgsmålene ved manglende aner-
kendelse af erhvervssygdomme. Dette svarer til systematisk diskrimi-
nation, som udvander forebyggelsespolitikkerne i forhold til syg-
domme, der er mere almindelige blandt kvindelige arbejdstagere, og
som påvirker flere kvinder end mænd. I de fleste EU-lande udgør kvin-
der 25-40 % af de anerkendte erhvervssygdomme. I Storbritannien lig-
ger denne andel under 10 %. I Belgien ligger den på ca. 15 %. 

Udtrykt i årsværk viser de justerede samlede data for EU indsamlet
af Eurostat til arbejdsstyrkeundersøgelsen i 1999 alligevel, at i alle de
undersøgte lande, med undtagelse af Grækenland, er der faktisk en
højere forekomst af arbejdsrelaterede sygdomme blandt kvinder10.

En fællesskabspolitiks forudsigelige fiasko
De tidligste fællesskabsinitiativer inden for arbejdsmiljø sigtede mod
at harmonisere nationale systemer til anerkendelse af erhvervssyg-
domme og at skabe en fælles referenceramme for arbejdsmedicinske
ydelser. Disse initiativer havde form af henstillinger fra
Kommissionen, dvs. ikke-bindende instrumenter. Den første henstil-
ling blev vedtaget den 23. juli 1962 og fokuserede på erstatning for
erhvervssygdomme. Henstillingen opfordrede til, at der blev udarbej-
det en ensartet liste over sygdomme eller stoffer, som kunne frem-
kalde dem, og at systemerne anerkendte alle sygdomme, der bevise-
ligt var af erhvervsmæssig oprindelse. Henstillingen sigtede desuden
mod etableringen af et rapporteringssystem for særlige sygdomme,
som endnu ikke var på listen, med henblik på at få listen opdateret.
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Asbest: De tragiske 
konsekvenser af industriens selvregulering
En fællesskabspolitiks fiasko i tal

En Eurogip-undersøgelse fra 2002 illustrerer
de store forskelle mellem de nationale sy-
stemer til rapportering og anerkendelse af
erhvervsmæssige sygdomme og omfanget af
de sociale uligheder, de skaber (se Tabel 5).

De deltagende EU-lande svinger mellem
3,3 anerkendte erhvervssygdomme pr.
100.000 arbejdere i Irland til 177 i Frankrig. 

Der findes ingen reelle sammenfald mel-
lem de nationale systemer, hverken i forhold
til de samlede data i tabellen eller de primære
sygdomme. Forskellen mellem ekstremerne
har været stort set uforandret i de ti år under-
søgelsen dækker, med undtagelse af Sverige.
Men tiårstendensen afslører store forskelle
landene i mellem. De skandinaviske lande,
Østrig og Italien har oplevet et vist fald i antal-
let af anerkendte erhvervssygdomme (med en
svag stigning i Italien og Sverige i de seneste
to-tre år). I disse lande har der været ført en til-

bageholdende politik. Belgien har også oplevet
et væsentligt, om end mindre markant, fald.
Det modsatte er dog sket i Frankrig og Spanien,
hvor der kan ses en stabil vækst i antallet af
anerkendte sygdomme, hvilket kan tilskrives
øget anerkendelse af muskel- og skeletbesvær
i begge lande og asbestrelaterede sygdomme i
Frankrig. I Tyskland steg antallet af anerkendte
sygdomme mellem 1990 og 1996, men faldt
støt fra 1997. I Storbritannien er antallet af
anerkendte erhvervssygdomme meget lavt
sammenlignet med andre EU-lande. Her skete
der ingen væsentlige ændringer i 1990’erne,
hvor der på årsbasis var i gennemsnit 3.000
lungesygdomme og omkring 4.000-5.000
andre anerkendte sygdomme. De seneste år
(1998-2000) viser et markant fald i aner-
kendte lungesygdomme og ingen ændringer
for andre sygdomme. 

Nye tilfælde af rapporterede erhvervssygdom-
me pr. 100.000 arbejdstagere

Nye tilfælde af anerkendte erhvervssygdomme
pr. 100.000 arbejdstagere (% af godkendte
sager)

1990 1995 2000 1990 1995 2000

Østrig 151 133 103 78
(51,8 %)

52
(39,3 %)

42
(41,7 %)

Belgien 431 336 277 186
(43,2 %)

204
(60,9 %)

112
(40,5 %)

Danmark 549 669 545 90
(16,4 %)

131
(19,6 %)

124
(22,8 %)

Finland 320 331 238 160
(50 %)

110
(33,1 %)

64
(27 %)

Frankrig 63 103 237 44
(70 %)

76
(73,8 %)

177
(75 %)

Tyskland 192 235 211 35
(18,3 %)

66
(27,9 %)

49
(23,1 %)

Grækenland - 5,3 4,5 - 4,7
(90 %)

3,5
(78,1 %)

Irland 4,4 6,4 7,5 2,3
(52 %)

5,5
(87 %)

3,3
(44 %)

Italien 354 211 160 93
(26,2 %)

39
(18,5 %)

33
(20 %)

Luxembourg 113 49 82 8
(6,7 %)

15
(30,9 %)

14
(16,9 %)

Portugal - 57 55 - 42
(73,1 %)

27
(48,9 %)

Sverige 1.524 642 309 1.242
(81,5 %)

258
(41,3 %)

138
(45 %)

Tabel 5 Rapporterede og anerkendte erhvervssygdomme i 12 EU-lande i perioden 1990-2000

Kilde: Eurogip, 2002



34

Fire år senere, den 20. juli 1966, vedtog Kommissionen en ny
henstilling vedrørende personer, der var ramt af erhvervssygdomme.
Denne henstilling var langt mere specifik end henstillingen fra 1962,
idet den søgte at få medlemslandene til at indsende rapporter hvert
andet år, som skulle danne grundlag for en regelmæssig revision af
den europæiske liste.

Henstillingerne fra 1962 og 1966 er stort set blevet ignoreret. 
Den 22. maj 1990 vedtog Kommissionen en ny henstilling. Igen

tilskyndede man medlemslandene til at føre de principper, som var
fastlagt et kvartårhundrede tidligere, ud i praksis. Man opdaterede også
den europæiske liste for første gang i 24 år, en liste som skulle have
været opdateret hvert andet eller tredje år. Kommissionen konklude-
rede, at de fleste lande i fællesskabet stadigvæk ikke anvendte det
blandede system: Kun Danmark og Luxembourg syntes at følge ret-
ningslinierne fra henstillingerne i 1962 og 1966, hvor man har en
officiel liste over erhvervssygdomme samtidig med et system til at
opfange nye erhvervssygdomme.

Den nye henstilling indeholdt en anmodning, hvori
“Kommissionen anmoder medlemslandene om inden for en frist på tre
år at underrette den om de foranstaltninger, der er truffet eller påtænkt
for at efterkomme denne henstilling. Kommissionen vil til den tid
undersøge, hvorledes denne henstilling er efterkommet i de enkelte
medlemslande med henblik på at tage stilling til, om det er nødvendigt
at foreslå en bindende retsakt.” Det var således rimeligt at forvente, at
arbejdet med direktivet ville gå i gang omkring 1993-1994.

Den 20. september 1996 vedtog Kommissionen en meddelelse
vedrørende den europæiske liste over erhvervssygdomme.
Kommissionen konkluderede, “at det på nuværende tidspunkt ville
være for tidligt at foreslå bindende retsakter i stedet for henstillingen
fra 1990.” Kommissionen mente, at “denne mulighed ikke desto min-
dre skulle overvejes i forbindelse med en fremtidig opdatering af den
europæiske liste over erhvervssygdomme.”

Denne opdatering blev udført i september 2003. Skønt indholdet
af listen blev forbedret, stiller det faktum, at den stadigvæk kun er en
henstilling, et stort spørgsmålstegn ved dens effektivitet.
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