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Side 1

Klima APV Avisen
Klima APV –
så let at gennemføre
En Klima APV på en virksomhed, skal det være let at gå
til. Det skal føre til konkrete
forbedringer. For de ansatte.
Men virksomhedernes ledelser skal også kunne se fordelen. På side 3 – 6 får I værktøjet til at gå i gang. Brug
det som udgangspunkt. Tilpas selv værktøjet til forholdene på jeres arbejdsplads.
•••

Europæisk
Klimakonference
Den 9. november mødtes 100
ansatte, faglige repræsentanter, virksomhedsledelser og
mange andre i Københavns
Lufthavn for at diskutere
klima i en dansk og europæisk sammenhæng. Alle var –
med deres forskellige udgangspunkt – enige om at
der skal ske klimaforbedringer – og at Klima APV er en
god vej til at gøre noget på
den enkelte arbejdsplads.
Se side 2.
•••

Klima APV TV
Se og hør hvad danske
fagforeningsrepræsentanter,
virksomhedsledere og danske
Europapolitikere mener.
Se www.klima-apv.dk eller
www.klima-apv.fic.dk
•••

Vi blev taget godt imod
Den 21.oktober blev der uddelt løbesedler og talt med
tusindvis af rejsende ved
S-togs og Metro-Stationer i
København. For mange var
det en overraskelse med en
så konkret tilgang til klimadebatten.
Se side 7.
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Klimaforbedringer
begynder på arbejdspladsen
Vent ikke på at andre gør noget. Tag selv fat på din egen arbejdsplads.
Hele verden står over for store klimaudfordringer. Hele verden mødtes
i København til Klimatopmøde i december 2009. Forventningerne til en
global aftale var høje. Skuffelsen var
derfor så meget større, da de ikke blev
indfriet. Men udfordringerne er der
stadig for os alle. Også i Danmark.

Klimaet er på dagsordnen
Politikerne i hele verden har fået klimaet på dagsordnen. Forskere og teknikere har travlt med at komme først
med nye løsninger. Virksomhederne
ved, at der er en stor fremtid i grønne
teknologier. Mange er i gang med at udvikle nye teknologier, brændstoffer osv.
Mange virksomheder ville have foretrukket klare globale politiske mål for
klimaet, for så ville der hurtigere opstå
et marked for klima- og miljøvenlige
produkter. Men der er ikke grund til at
vente på, at andre gør noget.
Tag selv fat på din
egen arbejdsplads
Nej, hvorfor vente på, at andre handler.
Vi må selv kunne gøre noget. Sådan
tænkte 3F Kastrup, der bl.a. organiserer 4.000 ansatte i Københavns Lufthavn og godt 300 i Renovationsvirksomheden R98. Det må være muligt at
gøre noget på den enkelte arbejdsplads,
som både kan forbedre klimaet, det
ydre miljø og arbejdsmiljøet. Transportbranchen bidrager med en stor
CO2 belastning. Samtidig belastes det

ydre miljø og de ansattes arbejdsmiljø.
3F Kastrup tog derfor kontakt til projektledelses organisationen FIC, som
de tidligere har samarbejdet med om
en række projekter for deres medlemmer.

Klima APV –
et jordnært projekt
I fællesskab tog FIC og 3F Kastrup initiativ til projektet Klima APV. Alle på arbejdspladserne ved, hvad en APV – en
Arbejds-Plads-Vurdering – er. Denne
model måtte kunne bruges til også at
inddrage de ansatte på arbejdspladserne. Tillids- og Sikkerhedsrepræsentanter i 3F Kastrup ville meget gerne
være med. Der var kontakt til studerende på DTU – Danmarks Tekniske
Universitet – som kunne give tekniske
råd. Der blev skaffet tilskud til aktiviteterne fra Peoples Climate Action, Europanævnet, 3F Kulturfond og 3F.
Der var enighed om, at der skulle udvikles et Klima APV værktøj, som
skulle tage udgangspunkt i Københavns Lufthavn og R98. Men det
skulle også generelt herefter kunne
bruges af de ansatte i samarbejde med
ledelserne på andre virksomheder – i
Danmark og i Europa. Klima APV
værktøjet skulle udvikles i løbet af
2009. Der skulle skabes interesse
herfor blandt ledelser, ansatte, faglige
organisationer, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder i Danmark, men
også i en europæisk sammenhæng.

Klima APV projektet skulle være et
startskud til et større klima engagement, hvor de ansatte er dem, der
presser på for klimaforbedringer, som
både gavner klimaet, miljø- og arbejdsmiljøet, men også på sigt virksomhedernes økonomi.
Interessen for at være med i aktiviteterne var også stor fra andre faglige
organisationer i Københavns Lufthavn. Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, VSL,
som har ca. 700 medlemmer i lufthavnens sikkerhedstjek, og Metal, der
organiserer flymekanikerne ville meget gerne være med i projektet.

Konkrete resultater
Klima APV værktøjet blev udviklet. Det
er udviklet af de ansatte og deres faglige organisationer. Og det er præsenteret på den Europæiske Klima Konference, som blev holdt den 9.november
2009 i Københavns Lufthavn. For at
skabe offentlig fokus på Klima APV
projektet blev der den 21.oktober 2010
gennemført en Klima Aktionsdag ved
Metro- og S-togsstationer i København. Der er produceret et 25 minutters TV program og en DVD heraf.
Denne Klima APV avis har til formål
på en enkelt og konkret måde at gøre
det let for ansatte og faglige organisationer i samarbejde med ledelserne
på virksomhederne at gennemføre en
Klima APV.
God fornøjelse.
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Lene Vennits,
Sekretariatsleder for
Peoples Climate Action:
“Mange i Danmark synes måske,
at det kunne være rart med et par
grader øget varme i Danmark. Men
vi kan ikke lukke øjnene for, at et
varmere klima medfører voldsomme problemer andre steder i
verden, hvad også vil påvirke os.
Vi har et fælles problem. Vores opgave med Peoples Climate Action
er at fremme den folkelig forstålse
af, at det er nødvendigt at gøre

Side 2

klima-kampen

Side 2

Europa skal gå foran i

KLIMA-KAMPEN
Europa skal gå forrest i kampen for et bedre klima. Det var der stor enighed om ved
den Europæiske Klimakonference den 9.november 2009 i Københavns Lufthavn.
De danske medlemmer af Europa Parlamentet Britta Thomsen (S), Emilie Turunen
(SF) og Søren Søndergaard (Folkebevægelsen) og Europa-ordfører Helle Sjelle,
MF (K) var uenige om EU nu også var ambitiøs nok.

noget, og at man ikke behøver at
være økofil, for at synes det. ”
•••

Britta Thomsen, MEP (S):
”Jeg er stolt af, at det lykkedes EU
med et Energi og Klimadirektiv i
december 2008 at spille offensivt
ud i forhold til klimatopmødet i
København. Det er første gang, at
et helt kontinent, så offensivt lægger en samlet strategi herfor. EU er
hermed gået foran i verden. Det,
synes jeg, er flot. Det presser USA

EU’s klimaudspil
Klimaudfordringerne er globale.
USA, Kina, Indien, men også EU spiller en central rolle, når der skal indgås
en international aftale. Alle venter på,
at de andre skal spille ud med, hvad
de vil være med til. EU spillede først
ud med et forslag om en reduktion af
CO2 med 20 % i 2020. EU tilbød samtidig at ville reducere med 30 % CO2,
hvis der kunne opnås en international
aftale herom.

og Kina.

•••
Emile Turunen, MEP (SF):
”EU skal stille langt skrappere krav
til udvikling af grønne job og til
renere biltransport”.

•••
Søren Søndergaard,
MEP (Folkebevægelsen):
”Jeg er for fælles EU handling på
klimaområdet. Men EU er alt for
uambitiøs. Det er EU landene og
andre industrilande, der er årsag til
CO2 problemet. Derfor skal EU og
andre industrilande give tilsagn om
at betale langt mere til ulandenes
omkostninger ved klimaændringerne”.
•••

Helle Sjelle, MF, Europa
Ordfører i Folketingets
Europa (K):
”EU skal gå foran resten af verden
på klimaområdet, men det mener
jeg også, at de faktiske udspil fra
EU er udtryk for”.

•••
Janne Hansen,
Miljøkonsulent
3F Kastrup:
”Med KLIMA APV gør vi det konkret og simpelt at gå til for de ansatte og ledelsen. Og vi kan skabe
en naturlig kobling mellem hensynet til klimaet og arbejdsmiljøet.

Socialt og miljømæssigt
bæredygtigt
Det Europæiske Transportarbejder
Forbund, ETF, var repræsenteret af
Flemming Smidt, 3F’s Transportgruppe. ETF er både optaget af behovet for klimaændringer, men også at
sikre de fremtidige beskæftigelse muligheder for ansatte i transportbranchen, hvis ændringer af hensyn til klimaet medfører færre job.
Conny Reuter, Generalsekretær i SOLIDAR, Formand for Social Platform
Europa fokuserede på, at svaret på
klimaudfordringerne skal ske både på
et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.
Janne Hansen, Miljøkonsulent, og
Lars Brogaard, faglig sekretær i 3F
Kastrup præsenterede Klima APV
værktøjet. Martin Porsgaard, Miljøchef i SAS og Henrik Peter Jørgensen,
Kommunikations Direktør i Københavns Lufthavne præsenterede deres
virksomhedsstrategier for forbedringer af klimaet. For virksomhederne
handler det om et bedre klima, men
også om, at det økonomisk kan være
en stor fordel for virksomhederne. De
kom med konkrete eksempler. De gav
tilsagn om, sammen med de ansatte
og deres faglige organisationer, at
samarbejde om klimaforbedringer i
virksomhederne.

Der kan gøres en række konkrete
ting på den enkelte arbejdsplads,
der fremmer dette”.

De 100 deltagere i konferencen fik
stor inspiration med sig til at arbejde
videre med Klima APV.
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for klimaets skyld

Side 3

Tag temperaturen på din arbejdsplads…

FOR KLIMAETS SKYLD
Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre
noget for at nedbringe vores udslip af
co2 og andre stoffer, der er skadelige
– og bidrager til jordens opvarmning.
Det kan umiddelbart virke uoverskueligt og besværligt, at ændre på vaner
og dagligdag. Men spørgsmålet er –
om man ikke bare skal gå i gang, der
hvor vi færdes til daglig.
Vi tilbringer en meget stor del af vores
liv på arbejdspladsen – og her er der
mange muligheder for at ændre på
forholdene. Ændringerne kan både
medvirke til bedre miljø og klima –
men ofte også bidrage til en bedre
økonomi på virksomheden.

særskilt, hvis der man ønsker en særlig fokus på området.
Processen om klima-APV kan se således ud:
1. fase: Skal der laves Klima-APV –
skal den laves selvstændigt eller
sammen med en arbejdsmiljø-APV.
Skal den omfatte hele virksomheden eller udvalgte afdelinger.
2. fase: Valg af metode – og hvem indhenter oplysningerne.
3. fase: Gennemførelse af APV i afdelingerne – kortlægning af hvor der
evt. kan ske forbedringer .
4. fase: Prioritering af hvad der skal
ændres; ansvarlige og udarbejdelse
af en handlingsplan.
5. fase: Opfølgning på handlingsplanen. Hvilke besparelser blev der
opnået.

Klima-APV – let at bruge
Mange kender til Arbejdspladsvurdering (APV) fra deres arbejdsmiljø. Det
er en kortlægning, prioritering og
handlingsplan for at lave arbejdsmiljøforbedringer. Metoden inddrager
både medarbejdere og ledelse – og
det er let at bruge i praksis.

Metodefrihed
Flere forskellige metoder kan anvendes i forbindelse med at afdække muligheder for reduktion af CO2:

Klima-APV kan kombineres, når der
laves Arbejdsmiljø-APV eller laves

Checkliste-skema hvor man via
runde på virksomheden får registeret

diverse områder med henblik på klimamæssige forbedringer.
Dialog-metoder – fx medarbejdermøder hvor man via dialog får diskuteret og evt. udpeget områder, hvor
det er muligt, at lave klimaforbedringer eller opslag/postkasser, hvor
medarbejderne opfordres til at
komme med gode ideer. Kan evt.
kombineres med præmiering af særlig gode ideer.
Spørgeskema: Denne metode kan
evt. anvendes, hvor man især har fokus på medarbejderes/kollegers adfærd og kultur. Det kunne være
spørgsmål vedr. valg af transportformer, slukke og tænde diverse apparater, affaldssortering osv. Men også
spørgsmål som afdækker, hvad der
kan få kollegaer/medarbejdere til at
skifte adfærd.
Miljøstyringssystemer: Nogle virksomheder vælger at anvende certificerede miljøstyringssystemer, der
også kan indeholde metoder til klima-

forbedringer. Vær opmærksom på at
der også her er muligt, at få indflydelse.

Vær opmærksom
på arbejdsmiljøet
Indføres der ændringer af hensyn til
klima og miljø, så vær opmærksom på
om det kan have positive eller negative konsekvenser for arbejdsmiljøet.
Hvis der på virksomheden sættes censorer op til at tænde og slukke lys, så
skal det fx sikres at risikoen for faldulykker øges. Etableres der fx affaldssortering – hvad er så konsekvenserne for arbejdsgange og pladsforhold.
På de næste sider er der 2 eksempler
på checklister som er udarbejdet som
led i Klima APV-projektet. Disse må
meget gerne benyttes og udvikles på
den enkelte arbejdsplads.
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chechliste transport/kørsel

Side 4

Checkliste til mere klimavenlig
transport/kørsel i løbet af arbejdsdagen:
Ja

Nej

Undersøges
nærmere

Konsekvenser for arbejdsmiljø – positive eller negative

Diesel

Biodiesel

Hybrid

EL

Ja

Nej

Undersøges
nærmere

Konsekvenser for arbejdsmiljø – positive eller negative

Er der transport i området,
der kan erstattes af gang, cykling,
el-cykler eller lign.

Har medarbejderne modtaget
instruktion i klimavenlig kørsel
fx stop af motor i tomgang

Har medarbejderne været på
kursus i klimavenlig kørsel

Tilrettelægges kørslen/ruterne
efter en plan, så mindst muligt
CO2 udledes

Er der i området en plan for
udskiftning af køretøjer til mere
klimavenlige.

Opgør fordeling på vognpark

Er der løbende vedligeholdelse
af køretøjer og andre maskiner
med henblik på at reducere
udslip af CO2
Forekommer der overflødig
kørsel i området

Er der i området/byen andre
maskiner fx fly, færger
som bidrager til udslip af CO2

Er der en plan for introduktion
af fx fremmede håndværkere/
andre firmaer, således at de har
fokus på klima
Er der etableret genanvendelse
af vand mv., således at spild
undgås
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Side 5

Checkliste til reduktion af elforbrug
og varme i arbejds-lokaler mv.
Ja

Er der opsat lysfølere udenfor?

Er der overblik over antal og alder
på hårde hvidevarer fx køleskabe,
kaffemaskiner mv.

Er der overblik over antal
og alder på PC’er, printere,,
hæve/sænkeborde servere mv.

Er der åbne porte?

Gennemgås ventilationsanlæg
jævnligt med henblik mindre
forbrug af EL

Er der lavet en gennemgang
for installation af EL-skinner?

Er der udarbejdet procedure,
således at al unødvendig elforbrug
undgås, når der ikke arbejdes
i området?
Er det muligt at reducere på
transportbånds elforbrug?

Er lokaler ordentlig isoleret
ved døre

Er lokaler ordentlig isoleret
ved vinduer

Er lokaler ordentlig isoleret
generelt

Er der sortering af affald?

Nej

Undersøges
nærmere

Konsekvenser for arbejdsmiljø –positive eller negative
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Side 6

Lars Brogaard,
Faglig Sekretær 3F
Kastrup:
”Der er et stort potentiale i at mindske virksomhedernes energiforbrug.
Det indeholder store besparelsesmuligheder for virksomhederne.
Det skal vi selvfølgelig bevidst bruge
til at interesserede virksomhedernes
ledelser i Klima APV. Her forener vi
ledelsernes interesse i at mindske
omkostninger og udvikle en grøn
produktion og profil med de ansattes interesse i et bedre arbejdsmiljø
og de overordnede mål om et bedre
ydre miljø og klima”.

•••
Martin Porsgaard,
HR direktør, SAS:
”SAS har en klar forretningsstrategi
på klimaområdet. Vores mål er i
2020 at have mindsket CO2 udslippet med 20 %. Vi skal gøre en masse
selv. Politikerne skal sætte rammerne. Teknikerne skal udvikle nye
teknologier. Forudsætningen for, at
vores forretningsstrategi lykkes, er
at ledelsen, de ansatte og fagforeningerne løser dette i fællesskab.
Alle ansatte skal - uanset hvilken
funktion de har i SAS – være aktivt
med. Mindsker vi klima- og miljøbelastningen, så mindsker vi samtidig
omkostningerne. Vi er samtidig
overbevist om, at dette er vigtigt for,
at vi i fremtiden er en attraktiv virksomhed”.

•••
Henrik Peter Jørgensen,
Kommunikationsdirektør,
Københavns Lufthavne:
”Vi har i et stykke tid været aktive
på klimaområdet. I det sidste års
tid har vi sammen med alle medarbejdere haft fokus på energiforbru-

Vi blev taget

GODT IMOD
Den 21.oktober 2009 gennemførte
organisationerne bag Klima APV projektet en klima aktionsdag i København. Tusindvis af rejsende blev på S
togs og Metrostationer mødt af Klima
APV folk, der uddelte løbesedler. Alle
steder blev uddelerne mødt med positive kommentarer. Initiativet vakte
også lidt opsigt.
Klima APV gjorde indsatsen for klimaforbedringer helt konkret og nede

på jorden. Pludselig blev det nærværende og lokalt. Bagageportørerne,
flymekanikerne og vagt- og sikkerhedsfunktionærerne i Københavns
Lufthavne og renovationsarbejderne i
R98 gik foran med konkrete forslag til
forbedringer af klimaet – her og nu –
i et samarbejde med virksomhedernes ledelser. Det at gøre noget ved klimaudfordringerne var ikke længere
bare noget som politikere, teknikere

og forskere skal klare. Handling her
og nu. I eget nabolag, så det ville
mindske CO2 udslippet og mindske
forureningen. De ansattes arbejdsmiljø forbedres. For virksomhederne
vil det være en økonomisk fordel og
styrke deres grønne profil. Kort og
godt forklaret på en enkelt løbeseddel
hurtig at læse.

get. Medarbejderne er kommet
med et hav af ideer, som vi har
gennemført, og præmier er givet til

De rigeste i Danmark bidrager med mest CO2

CO2-udledere

bejderne ved mere end nogen hvor

Den rigeste femtedel af familieri Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin

Energi, transport og landbrug er de

skoen trykken. Vi har også indført

og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel har - I

største co2-udledere i danmark

grønne fly starter. 90 % af alle fly

CO2-udslip betyder dette, at de rigeste bidrager med 6,3 tons, mens de fattigste

• Husholdninger

5 pct.

starter nu som grønne starter. Vi

er nede på 3,3 tons.

• Affald

2 pct.

benytter os af den unikke mulighed

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – www-ae.dk

dem, der kom med ideerne. Medar-

• Erhverv

14 pct.

som lufthavn, at have vand på 3 si-

• Landbrug

18 pct.

der. Flyene kan derfor lynhurtigt

• Energi

40 pct.

stige direkte til stor højde og desti-

• Transport

20 pct.

nationen og spare en masse energi

Middeltemperatur

og CO2. Vi er lige nu i gang med at

Jorden er blevet varmere i løbet af de sidste hundrede år. Den globale middel-

bygge et grundvandskølings anlæg

temperatur er steget med 0,74°C. En del af denne opvarmning er menneskeskabt

til køling af terminaler. Bedre miljø

og hvor stor en del, der skyldes vores aktiviteter diskuteres stadig. Men der er

og en mindre klimabelastning, spa-

enighed om, at der vil være en stigende effekt i fremtiden, medmindre der gribes

rer brændstof, og det er godt for

kraftigt ind over for afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas), og

økonomien.”

andre drivhusgasudslip, der skyldes menneskets aktiviteter.
Kilde: www.dmi.dk

(Klimapolitisk Redegørelse 2009).
Kilde Dansk Industri www.di.dk
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Side 7

COP 15

John Dybart,
Formand for VSL:
”Som alle andre fagforeninger, der
har medlemmer i Københavns Lufthavn, er vi stærkt interesseret i de

Klimatopmødet i København

forbedringer, der kan skabes både
for klimaet, miljøet og medlemmerne med Klima APV projektet”.
•••

At Danmark var vært for det største internationale møde nogensinde i Danmark –
Klima Topmødet – den 7.-18. december 2009 – var bredt kendt i Danmark og i resten af verden. Men navnet på konferencen COP15 vidste de færreste vel, hvad stod
for. Stod det for COPenhagen? Jamen, hvad så med tallet 15? Og sprogbruget i hele
klimadebatten havde og har ind imellem en tendens til at blive højlærd, uforståelig
med et hav af forkortelser og tekniske betegnelser, som er helt ufolkelige.

Henrik Nipper,
Formand for Metal
Flymekanikerne:
”For Metal er Københavns Lufthavn
en vigtig arbejdsplads, og vores medlemmer har den nødvendige tekniske viden og erfaring til, at kunne bidrage til at forbedre klimaet,
mindske forureningen og forbedre
arbejdsmiljøet. Vi deltager derfor ak-

COP15 står for Conference Of the Parties. Det er FN’s Klima-samarbejde,
forkortet til COP. Og da det er det
15.møde, så blev det til COP15.
Baggrunden for klima topmødet i København var FN’s 4.hovedrapport fra
2007, hvor der udtrykkes alvorlig bekymring for den globale opvarmning.
Rapporten er meget klar i sine anbefalinger af, at der skal international
handling til.
Der var oprindelig i København lagt
op til, at den hidtidige Kyoto aftale
skulle erstattes af en ny global klimaaftale. USA var ikke med i Kyoto aftalen. Kyoto aftalen forpligtede industrilandene, herunder også til at
kompensere udviklingslandene økonomisk for de store problemer ulandenes befolkninger får som følge af
klimaændringerne.

Hvorfor så megen fokus
på klimaet?
- jorden er et drivhus
Det handler om CO2 og andre drivhusgasser. Jordens temperatur styres af
balancen mellem energien fra solen og
tabet af energien fra jorden tilbage til
rummet. CO2 og andre drivhusgasser
(vanddamp, metal og ozon m.fl.) er afgørende for denne balance. Jorden er
et naturligt drivhus. Uden CO2 og andre drivhusgasser ville jorden være
ubeboelig som Mars og Venus, hvor
overflade temperaturen er henholdsvis
-50 og +450 grader celsius. Uden naturlige drivhusgasser ville jordens gennemsnits temperatur være -20 grader
celsius. Kort sagt ubeboelig. Drivhusgasser er en nødvendighed for liv på
jorden. Hvorfor så al den bekymring
for CO2 udslippet?

rapporten fra 2007 tales der om, at
temperaturerne vil stige fra 1,1 til 6,4
grader Celsius. Det vil medføre, at:
Havoverfladen vil stige med fra 18 til
59 centimeter. Det vil have konsekvenser for mange mennesker på kloden.
• 1/6 af verdens befolkning vil få mangel på drikkevand.
• 20 – 30 % af klodens dyr og planter
risikerer udslettelse, hvis middel
temperaturen stiger mere end 1,5 –
2,5 grader celsius over 1990 niveauet.

• Høstudbyttet vil falde i lande omkring Ækvator og flere mennesker i
disse områder vil blive ramt af hungersnød.
• Flere hedebølger, voldsom regn og
kraftige storme vil blive normalt.
• Lavtliggende lande og øer vil blive
oversvømmet osv.

tivt i samarbejdet om at vi med
Klima APV kan skabe forbedringer.”
•••

Conny Reuter,
Generalsekretær, Solidar:
”Det er nødvendigt at gøre noget ved
den globale opvarmning. Millioner af
mennesker vil blive klima-flygtinge.
Der vil mangle drikkevand osv. Det,

Selv om der altid er masser af usikkerhed ved den slags forudsigelser, ses
der politisk med stor alvor på klimaforandringerne.

der ser ud til at være fjerne problemer, kan pludselig rykke tæt på os
selv. Vi skal handle i fællesskab.
I Solidars kontakt med Europa Parlamentet og Kommissionen lægger vi

Verden venter stadig på handling!

vægt på, at klimapolitikken sker på et
bæredygtigt grundlag, det vil sige
sker socialt ansvarligt og med skabelsen af nye grønne job”.
•••

Flemming Smidt,
Repræsentant for
Europæisk Transportarbejder Forbund:
”De europæiske transportarbejdere
har nok tidligere været tilbøjelige
til at vente på tekniske løsninger på
de klima- og miljøproblemer, der
er en følge af transportbranchen.
I dag ser vi klart nødvendigheden
af aktivt at være med i den nødvendige omstillingsproces. Medfører
det tab af arbejdspladser, så forudsætter vi, at der skabes alternative
uddannelses- og jobmuligheder, for
dem, det rammer”.
•••

Anne Hellström,
Konsulent Svensk
Transportarbejder
Forbund:
” I Svensk Transportarbejder Forbund har vi ikke en klima strategi,
som vi har på arbejdsmiljøområdet,
hvor vi ved at et godt arbejdsmiljø

Global opvarmning –
en trussel
Jordens temperatur er stigende. I FN

er en økonomisk fordel for arbejdsgiverne. Det må vi gøre noget ved.”
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Det nytter selv at gå forrest

- fra idé til handling
“Da klimaet kom på dagsordenen og
klimatopmødet blev placeret i København, slog det os i 3F Kastrup, at vi
som fagforening med ansatte i lufthavnen i København og i R98 måtte
påtage os et særligt ansvar for at
mindske CO2 udslippet. Vi måtte selv
kunne gøre noget. Ikke blot overlade
det til andre at handle. Vi ville også
gerne have vores og andre fagforeningers medlemmer i lufthavnen og på
andre arbejdspladser engageret. Og
selvfølgelig skal vi også have et samarbejde med virksomhedernes ledelser herom”, siger Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup.
“Vi kunne også se, at der er en klar
sammenhæng mellem klimaet, det
ydre miljø, de ansattes arbejdsmiljø,
og virksomhedernes omkostninger til
energi. Hvorfor ikke bruge arbejdsplads vurderinger – APV – som er
kendt på virksomhederne til at sætte
fokus på klimaet. Vupti! Ideen om et
Klima APV projekt var født”, siger
Henrik Bay-Clausen.

“Men et sådan projekt kræver en projektledelse og penge. Derfor kontaktede vi FIC, som vi tidligere har gennemført en række større projekter
sammen med. FIC var straks med på
ideen. Et samlet projekt blev beskrevet
af FIC og 3F Kastrup i samarbejde. Den
lokale tilgang blev fastholdt, men Klima
APV projektet fik samtidig en europæisk og landsdækkende dimension, vi
ikke selv havde tænkt på i første omgang”, siger Henrik Bay-Clausen, men
som vi ser store perspektiver i.
“Det lykkedes FIC at skaffe penge til
Klima APV projektet. Vi gik i fællesskab i gang med planlægning af akti-

viteterne. Vi fik tilsagn fra Vagt- og
Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutningens formand John
Dybart og Metal Flymekanikernes
formand Henrik Nipper om, at de
ville være med i projektet. FIC påtog
sig arbejdet med at koordinere aktiviteterne. Københavns Lufthavne og
SAS gav også ledelsesmæssigt tilsagn
om at deltage aktivt i den Europæiske
Klimakonference, som vi arrangerede
som led i projektet”, oplyser Henrik
Bay-Clausen.
“På kort tid har vi i fællesskab, i kraft
af dette partnerskab, formået at få udviklet Klima APV’en. Der er gennem-

Peoples Climate Action
• Peoples Climate Action, PCA, er det sekretariat, som - med støtte fra
staten- blev etableret til at støtte de folkelige oplysningsaktiviteter i
2009 i forbindelse med Klimatopmødet i København.
• Klima APV er et af de projekter, som Peoples Climate Action har ydet
delvis støtte til.

Redaktion: FIC og 3F Kastrup

ført den Europæiske Klima konference. Der er gennemført en klima aktionsdag. Der er produceret et 25 minutters TV program, DVD, artikler til
fagblade m.v., TV nyhedsindslag,
klima avis. Ideen er præsenteret på en
europæisk arbejdsmiljøkonference.
Det nytter selv at gå forrest, når man
vil forandre noget. Men gennemslagskraften øges af, at gå sammen med
andre, siger Henrik Bay-Clausen”,
formand for 3F Kastrup.
“Nu satser vi på, at Klima APV værktøjet kan anvendes på arbejdspladser
i hele Danmark, men også andre steder i Europa. Nu hvor Klimatopmødet
i København ikke førte til en ny bindende global aftale om reduktion af
CO2, er det endnu vigtigere med andre initiativer, der kan skabe forbedringer, men som samtidig også kan
skabe et folkeligt politisk pres”, slutter Henrik Bay-Clausen.
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