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Historien om en revolution 
 
 
Kære venner, 
 
Her er en historie, som jeg tror, at I vil nyde: ”Historien om en revolution”. 
 
Jeg optræder til et møde i Helsingør om ”Menneskelige ressourcer i arbejdet” og siger, at der er sket 
”en revolution i arbejdsmiljøarbejdet”, som ingen har lagt mærke til. 
 
Jeg bliver kontaktet af en medarbejder ved ”Nyt fra Arbejdsministeriet”, som spørger, om hun må 
citere mig for det der med ”revolutionen”. Jeg siger ja, og hun citerer mig kort. 
 
Jeg bliver igen kontaktet af ”Nyt fra Arbejdsministeriet” idet ministeren har været så glad for at få 
ros af en professor/forsker. Jeg bliver bedt om at skrive en hel kronik om revolutionen. Jeg spørger, 
om det skal være bar roser, eller om der også må være kritik i kronikken. Hun svarer: ”Læg endelig 
ikke fingrene imellem. Det er helt fint, hvis der bliver rusket lidt op i bolledejen”.  
 
Jeg skriver kronikken om ”Revolution i arbejdsmiljøet” (nr. 1, 2001, side 8). Der er tilsyneladende 
ingen der læser den. I hvert fald er der ingen reaktioner.  
 
Jeg bliver ringet op af Arbejdsgivernes blad Agenda, som gerne vil vide, om de må citere mine 
kritiske passager fra artiklen i Arbejdsministeriets blad. Jeg siger, at alle naturligvis kan citere dette 
blad. Han spørger mig, hvad jeg synes om de ni brancher med særligt dårligt arbejdsmiljø. Jeg siger, 
at jeg savner dokumentation for, hvordan de er udvalgt. Han spørger mig, om jeg savner nogle 
specielle brancher. Jeg siger, at jeg savner slagterierne, buschaufførerne og rengøringen. Jeg siger, 
at han roligt kan skrive det der med slagterierne, idet SALA jo ikke er medlem af DA. På den måde 
kan han slippe for at få ballade med sit eget bagland. 
 
Jeg møder på job en morgen og får at vide, at ”det hele står på den anden ende” på grund af mig. 
Jeg har kritiseret arbejdsministeren! Jeg går op til Ib, der har fået en fax fra ministeriet, hvori man 
udbeder sig en forklaring på mine udtalelser i DA’s blad inden kl. 10 samme dag. Jeg fortæller Ib, 
at min kritik oprindeligt har stået i ministeriets eget blad, der oven i købet bad mig om at være 
kritisk. Tilsyneladende har ministeriet overset denne detalje. Forløbet gør det let for Ib at svare 
ministeriet.  
 
En dag får jeg at vide, at ministeriet/ministeren har besluttet at supplere de ni brancher med tre, 
således at vi når op på det beskidte dusin. Jeg får at vide, at de tre brancher er slagterierne, bus-
chaufførerne og rengøringen. Livet er fuld af mærkelige sammentræf.  
 
Nogle dage senere møder jeg nogle meget travle kolleger i en anden afdeling, som har lagt alt, hvad 
de har i hænderne. De har fået besked på, at tre brancher er udvalgt til at supplere listen over farlige 
brancher, og at de skal finde ud af hvorfor netop disse brancher er farlige. Det hele skal ske i løbet 
af ganske få timer. 
 
Jeg hører, at SALA har klaget over, at slagterierne er på listen. Jeg føler med SALA. Hvorfor er 
folk altid ude efter de stakkels svinebaroner? 



 
Jeg læser i ”LO-magasinet” (!) at revolutionen er meget skrøbelig, og at den kommende borgerlige 
regering nok vil starte sine dage med en kontrarevolution. 
 
 
 
Noter: 
 
Ib er Ib Andersen, tidligere direktør for AMI. 
SALA er Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere, som dengang stod uden for DA.   


