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Europaparlamentariker Danuta Jazlowiecka försvarar social dumpning och exploatering som
normal affärsmodell
Danuta Jazlowiecka, polsk Europaparlamentariker, publicerade nyligen sin rapport om det
föreslagna Direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet. Vid en tidpunkt då det är
allmänt känt att EU och många medlemsländer misslyckats med att skydda utstationerade arbetare
som arbetar i andra EU‐länder från exploatering, liksom att skydda ärliga företag från konkurrens på
olika villkor, föreslår Danuta Jazlowiecka följande ’lösningar’: mindre makt till skyddsinspektörer,
mer möjligheter för bemanningsföretag att utstationera arbetstagare och mer information på web‐
siter. Dessa förslag illustrerar tydligt att Danuta Jazlowiecka inte har grepp om den aktuella
situationen.
Varje dag i hela Europa exploateras tusentals utstationerade arbetare som ”billig arbetskraft”. På
grund av arbetslöshet och fattiga levnadsförhållanden har några EU‐länder i östra och sydöstra
Europa blivit en grogrund för arbetskraftsrekryterare som anlitar och utstationerar arbetare till
utländska arbetsplatser, där de används som nutida slavar. Månader av obetalda löner, inhumana
arbetsvillkor, extremt farliga arbetssituationer och inget socialt skydd är en tråkig verklighet i de
ustationerade arbetarnas värld. Olyckligtvis tenderar också vissa nationella regeringar och politiker
att strunta i dessa missförhållanden, och fortsätta att verka för en oreglerad arbetsmarknad som en
patentlösning på Europas problem.
Under många år har fackföreningar, NGOs och vissa arbetsgivarorganisationer öppet fördömt dessa
missförhållanden när det gäller social dumpning, och betonat behovet av effektiva mekanismer för
att säkerställa att arbetsvillkor uppfylls.
EBTF och EFFAT uppmanar alla Europaparlamentariker att distansera sig från fr Jazlowiecka
positioner, och istället påbörja en genuin dialog med skyddsinspektörer, fackföreningar och
pragmatiska arbetsgivare för att finna en hållbar lösning på dessa oacceptabla förhållanden. En
verklig lösning kan endast grundas på en korrekt verklighetsbeskrivning.
EBTF och EFFAT – tillsammans med övriga Europeiska fackföreningsfederationer – kommer att
inleda en europeisk informations‐ och mobiliseringskampanj, och kommer att organisera en EU‐
manifestation den 23 januari i Bryssel.
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Not från red.: Fr Jazlowieckas rapport är hennes personliga uppfattning om ett lagstiftningsförslag från Europakommissionen till
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