
DR SØSÆTTER KAMPAGNE OM DANSKERNES

ARBEJDSLIV
Mandag den 13. september søsætter DR Undervisning kampagnen "Arbejdsliv".

Det sker med udsendelsen "Når arbejdet flytter hjemmefra", som handler om
konsekvenserne af udflytning af danske arbejdspladser til udlandet.

Dermed er startskuddet gået til et omfattende indblik i de mange spændende
problemstillinger, der er knyttet til arbejdsmarkedet anno 2004. Andre af de

i alt 30 planlagte udsendelser handler om for eksempel mobning,
arbejdsnarkomani, vikarernes vilkår og iværksætterne.

Kampagnen "Arbejdsliv" satser både på traditionelle medier og mere
utraditionelle tiltag. For ud over 30 tv-programmer, en omfattende

hjemmeside (www.dr.dk/arbejdsliv, der er online fra den 13. september) og et
tæt samarbejde med DRs ni regionale radiostationer, foregår en væsentlig del

af kampagnen nemlig til søs på det gode skib 'MS Sikker Havn'.
Skibet bliver brugt som transportabel foredragshal til i alt ti

arrangementer rundt i hele landet, og der vil blive talt om både brede og
lokale problemstillinger. Den halvtreds meter lange færge lægger

landgangsbroen ud første gang i Aalborg den 13. september og fortsætter så
sin tur rundt i hele landet derfra for til sidst at anløbe København den 22.

september.
"Arbejdslivet har ændret sig, og grænserne imellem fritid og arbejde er

blevet udflydende igennem de seneste 30 år. Med DR Undervisnings kampagne om
arbejdsliv stiller vi skarpt på nogle af de problemstillinger, der er dukket

op undervejs. Meningen er, at det ikke bare skal være historier, der passivt
ses fra sofaen - nej, folk skal engageres, og så skal arbejdspladserne selv

kunne følge op med initiativer og ideer. Det handler om at gøre folk
klogere, få dem til at snakke om tingene og især at gøre dem i stand til

selv at handle, når de oplever problemerne på egen krop, forklarer DRs
tv-direktør Jørgen Ramskov.

Det er Christian Schou, blandt andet kendt fra Christiansborg-programmet
'Indefra', der er vært på de mange udsendelser.

Kampagnen 'Arbejdsliv' er produceret med støtte fra Den Europæiske
Socialfond. Den første udsendelse 'Når arbejdet flytter hjemmefra' kan ses

mandag den 13. september kl. 17.10 på DR 2, og 'Arbejdsliv' fortsætter de
efterfølgende mandage på samme klokkeslæt.

Yderligere oplysninger: Projektchef Christina Veileborg, DR Undervisning,

3520 8269 eller tv-direktør Jørgen Ramskov, DR, 35204000
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