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4.000 vrede arbejdstagere giver Europa‐Parlamentet og Kommissionen
et los i røven.
I dag (den 23.01.2013) gav 4.000 vrede arbejdstagere fra bygge‐, transport‐ og landbrugssektoren udtryk
for deres vrede over den økonomiske udnyttelse og sociale dumpning af mange udenlandske
arbejdstagere på vores arbejdspladser. Hver dag udnyttes og spilles tusindvis af arbejdstagere op mod
hinanden af svigagtige arbejdsgivere og mellemmænd, der opsøger og udnytter de juridiske huller i
systemet, for på den måde at udnytte og behandle arbejdstagerne som en salgsvare. Udenlandske
arbejdere lokkes med attraktive løfter, der oprettes postboksfirmaer, opstilles falske
arbejdsoverenskomster og dokumenter, ydes ingen social beskyttelse af arbejdstagerne, udbetales ingen
overtimer, tilkendes ingen feriedage, tilbageholdes urimeligt høje beløb for transportudgifter, husly, mad
og så videre. I sidste ende er den udenlandske arbejdstager et offer, og arbejder han/hun for en brøkdel
af det som han/hun i virkeligheden har ret til.
Disse kendte former for misbrug har efterhånden eksisteret i mange år. Desværre giver de europæiske
politikere (især i Europa‐Kommissionen) ikke udtryk for nogen reel vilje til at forsøge at løse disse
problemer. Europa‐Kommissionen fremfører altid deres dogmer om det Interne Marked
(iværksætterånd, reducering af de administrative byrder, fri konkurrence, …) som et mirakelmiddel der
skal gøre Europa mere konkurrencedygtigt og løse arbejdsløshedsproblemet. Den aktuelle europæiske
ortodokse arbejdsmarkedspolitik virker ikke og svækker i stedet det europæiske projekts troværdighed.
Der hvor det europæiske statsborgerskab burde vokse, vokser i stedet diskrimination og racisme.
Arbejdstagerne fra bygge‐, transport‐ og landbrugssektoren beder de europæiske politikere om at
anerkende de eksisterende problemer og tage fat på at løse dem, uanset enhver ideologisk debat. Dette
vil sige, at der skal træffes en række konkrete og håndgribelige foranstaltninger. Forbundene anmoder
om en forbedret kontrol af det europæiske arbejdsmarked, og beder om at få oprettet et socialt Europol,
et europæisk socialt identitetskort, en europæisk hæftelse for ordregivere og hovedentreprenører,
tydelige definitioner der skelner mellem en ægte selvstændig og en arbejdstager, samt strenge nationale
kontroller med tydelige målsætninger. For at kunne træffe disse foranstaltninger er der brug for mod
og handlekraft fra vores europæiske politikere!
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