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Den Internationale arbejdsmiljødag
28. april 2010

I Danmark døde 44 personer i 2008
ved en arbejdsulykke.
I EU-landene dør der cirka 7.500
mennesker årligt på grund af arbejdsulykker, og der anmeldes over 7,5
mio. arbejdsulykker.
På verdensplan omkommer omkring
2,4 mio. arbejdstagere årligt som
følge af arbejdsulykker eller arbejdsbetingede lidelser, og der sker
omkring 236 mio. arbejdsulykker.
De dramatiske tal kræver en særlig
indsats.
I Danmark blev der i 2008 anmeldt
48.464 arbejdsulykker. Det er tale
om et lille fald i forhold året før, men
tendensen har været stigende de
seneste år.
En særligt udsat gruppe er de unge
(18-24-årige) der har dobbelt så stor
ulykkesrisiko som andre aldersgrupper.
Dårligt arbejdsmiljø giver også alt for
mange erhvervssygdomme ikke
mindst når det gælder bevægeapparatet og psykiske lidelser i form af
stress mv.
LO og FTF har de seneste syv år haft
et tæt og godt samarbejde om
arbejdsmiljødagen 28. april.
Erfaringerne viser, at dagen er en god
mulighed for at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljøproblemerne.

Foldere om mobning

Mobning på arbejdspladsen er det
tema, vi i år retter en særlig
opmærksomhed imod.
LO og FTF har produceret testen “Er
din arbejdsplads klar til at håndtere
mobning?”, hvor du ved hjælp af 12
spørgsmål kan danne dig et indtryk
af, om man er klar til at håndtere
mobning er et problem på din
arbejdsplads.

plan for, hvordan man håndterer mobning.Vi anbefaler alle fagforeninger at
linke hertil fra egen hjemmeside.
LO og FTF foreslår fagforeningerne at
bruge 28. april til at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljøet.
Her er nogle forslag til, hvordan det
kan ske.

Plakater

Hæng plakater op, hvor det er muligt

Stofbannere

Ligger fagforeningen et sted, hvor
mange mennesker kommer forbi, kan
det være en ide at hænge et stofbanner op. De kan trykkes i næsten
enhver størrelse.

Lej en biograf eller en café

Der findes mange relevante film om
arbejdsmiljø. Invitér interesserede til
en biografforestilling, evt. i samarbejde
med den lokale AOF-afdeling. Eller
arrangér et møde. for eksempel på en
café, hvor fagforeningen byder på et
oplæg og en kop kaffe, et glas øl eller
en vand.

Kurser, konferencer og
skolebesøg

Op til og umiddelbart efter 28. april
anbefaler vi, at man på kurser, konferencer eller ved besøg på skoler
afsætter tid til at snakke arbejdsmiljø.
Vi tilbyder en PowerPoint-præsentation, som kan bruges i den forbindelse.

Gadeaktiviteter

Vi anbefaler, at man går på gaden
for at markere dagen og de faglige
organisationers indsats. Hæng plakater op i området, hvor gadeaktiviteterne foregår.

Offentliggør resultater

Brug 28. april til at synliggøre de
resultater, som fagforeningerne
skaber for medlemmer, som for
eksempel er kommet til skade
på jobbet.

Brug den lokale presse

Fagforeningernes resultater kan
bruges til at skabe synlighed i de
lokale medier. En opsøgende
indsats med præsentation af
lokale resultater kan betyde, at
medierne vil omtale dagen.

Kontakt arbejdspladserne

Vi anbefaler alle fagforeninger
at sende materiale til tillidsrepræsentanter og arbejdspladser med opfordring til at
hænge plakater op og lægge
foldere frem.

Testen vil blive lagt på LO's og FTF's
web-sider sammen med en handle-

Årets arbejdsmiljøplakat 2010 60 x 85 cm.
Motivet er tegnet af Erik Sørensen
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Løbeseddel

A4 og A3 trykt på 90 g print- og kopivenligt papir med plads til lokal tekst.
Forslag til placering af tekst:
Til A3-format kan anbefales:
Overskrift 44 pkt.
Underoverskrift Bold 24 pkt.
Brødtekst ordinær 24 pkt.
Til A4-format skal de angivne
skriftstørrelser divideres med 10
og ganges med 7.

Ledelse og stress
Brandts Klædefabrik kl.19.00

Oplægsholdere:
Helle Nielsen, formand for LO Odense
Steen Hildebrandt, professor, Århus Universitet.
Arrangører:
LO Odense og FTF Odense m.fl.

Flyer/postkort

Flyer til omdeling på
møder og ved gadeaktiviteter.

Stofbanner

til inden- og
udendørs
udsmykning.
120 x 170 cm.
Pris pr. stk. 450 kr.

Stofbanner

i større mål
– kan leveres for en
merpris på 350 kr.
pr. m2.

Arbejdsmiljø – lokalt
og globalt
Folder med tekst om
arbejdsmiljøet i Danmark, i
EU og internationalt.
Trykt på 160 gram Offset.

Test - er din
arbejdsplads klar til
at håndtere mobning
Folder tekst med en test,
der viser om din arbejdsplads er klar til at håndtere
mobning og anbefalinger om
forebyggelse.
Trykt på 160 gram Offset.

NB!

Du kan kopiere/printe
egen tekst på fortrykt A4,A3.
Tilpas formatet på dit eget
dokument/forlæg, så det svarer til det
valgte format. Placér det fortrykte
materiale i den bakke, der kan klare den
angivne gramvægt på papiret.

Viden og anbefaling
om mobning

Folder tekst med viden om
mobning og forslag til en
handlingsplan for at håndtere
problemet.
Trykt på 160 gram Offset.
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Foldere om stress - test og forebyggelse

Udarbejdet i samarbejde med Stressklinikken på Hillerød Sygehus.
Folder A5, 4 sider trykt på 160 gram Offset.

Test din stress

Ved at svare på 24 spørgsmål kan
man teste sit fysiske og psykiske
stressniveau
– og få svar på, om der er brug for
at gøre noget.

Sådan forebygger du stress
Rummer masser af gode råd om,
hvad der skal til for at forebygge
stress på jobbet og i privatlivet.

Test arbejdsmiljøindsatsen
på din arbejdsplads
Med spørgsmål og svar
kan du teste om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads er i orden.

T-shirt i god kvalitet - unisex
Small, Medium, Large X-large, XX-large
Pris pr. stk. 55 kr.
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