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Social dumping fortsætter uanfægtet

Presset mod social dumping må fasthol-

des.  Flere og fl ere fag rammes og myndig-

hederne er bovlamme.  I d
ette nummer af 

AAA-info berettes om situationen og fag-

lige indsatser indenfor 3 forskellige fag.   

Temaet var atter i f
okus ved Aktionsgrup-

pens 28. april a
ktiviteter i å

r.

   

IT-fi rmaet CSC har gennem tre 
år haft 900 indere på arbejde i 
Danmark til en løn langt under 
overenskomsten. 

Af Hans Brinkmann

900 ansatte i CSC’s indiske datter-
selskab har været udstationeret i 
Danmark og arbejdet for CSC kun-
der i Danmark. IT-forbundet PROSA 
kalder deres vilkår for både usle og 
slavelignende. Mens CSC fra første 
færd har afvist at inderne arbejdede 
i Danmark. De var på oplæring, for-
klarede CSC på et mæglingsmøde i 
februar. 

PROSA mener, de skal afl ønnes 
efter den overenskomst fi rmaet 
har med Prosa, sagen er sendt i 
arbejdsretten med krav om efterbe-
taling til de indiske kolleger.

I stedet for at følge overens-
komsten har CSC indtil nu haft de 
indiske medarbejdere i Danmark 
efter den såkaldte beløbsordning. 
Ordningen giver virksomhederne 
mulighed for at hente udenlandsk 
arbejdskraft til jobs i Danmark, 
hvis de mindst har en bruttoløn på 
31.000 kr. om måneden. 

De penge har de indiske arbejdere 
dog ikke set skyggen af, oven i deres 
indiske løn på mellem 3000 og 5000 
kr. om måneden, får de diæter på 
285 kr. om dagen til at leve for og 
indkvarteres i små lejligheder. 

Når CSC alligevel kan nå frem til 
at de lever op til beløbsordningen, 
så skyldes det et særegent regne-
stykke, hvor den skat arbejderne 
IKKE betaler i Danmark regnes 
med. Huslejen i den af CSC anviste 
bolig beregnes til 12.000 kr. – tre 

Løndumping nu også i IT-branchen
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gange værdien vurderer PROSA.
Når det har været så svært at få 

afdækket forholdene, så hænger 
det sammen med, at de indiske 
arbejdere er bundet op på barske 
vilkår. Hvis de brokker sig eller 
går til fagforeningen ryger de 
hjem før tid. Og hvis de forla-
der koncernen før der er gået to 
år, skal de betale en bod på ca. 
35.000 kr. En formue i Indien. 

- Det er slavelignende vilkår, de 
har ikke valgt at tage herop, og 
hvis de kræver løn, så ryger de 
ud, siger faglig sekretær i Prosa, 
Hanne Lykke Jespersen.

Sagen er kun kommet frem, 
fordi en af de indiske IT folk gik 
til fagforeningen. Han har betalt 
prisen og blev sendt hjem før ti-
den og fyret.

Det var først da P1’s Orientering 
begyndte at rode i sagen, at CSC 
indrømmede, at der måske nok 
var 20 af inderne, som faktisk 
arbejdede her og skal dækkes af 
overenskomsten. 

- Men det drejer sig om mange 
fl ere end de 20, CSC nu anerken-
der, er dækket af overenskom-
sten. Vi ved at der er 60 til 80, 
som arbejder her nu. Og de skal 
selvfølgelig afl ønnes efter over-
enskomsten, siger Hanne Lykke 
Jespersen.

Når de 20 personer, CSC erken-
der arbejder her indtil nu kun har 
været afl ønnet med diæter og bo-
lig, så skyldes det, at CSC er en 
stor organisation. Og man derfor 
har overset det, har CSC’s Lars 
Lundsgaard forklaret P1.

- Men de har ikke overset noget 
som helst. De indrømmer kun 
det, vi har håndgribelige beviser 
for, siger Hanne Lykke Jespersen. 

Ikke eneste sag om løndumping

PROSA har før taget CSC i at 
omgå overenskomsten.- Dem 

har vi vundet i Arbejdsretten, og 
selvfølgelig skal de indiske kol-
leger også afl ønnes efter vores 
overenskomst. Det er jo ligegyl-
digt, hvad farve folk har, siger 
Hanne Lykke Jespersen.

- Selvom det kan være svært at 
afdække i så stor en virksomhed, 
så er overenskomsten det eneste 
værn mod løndumping. Uden en 
overenskomst ville vi intet kunne 
stille op, siger hun.

PROSA’s arbejde for at sikre 
de indiske kolleger overens-
komstløn har ført til et spirende 
samarbejde med en lille indisk 
IT-fagforening. 

- Det er der perspektiv i, vi skal 
selvfølgelig sikre dem danske vil-
kår her. Men på sigt kræver det et 
internationalt samarbejde i fag-
bevægelsen, siger Hanne Lykke 
Jespersen. 

- Sagen har været omtalt i de 
indiske medier og fået nogle af 
CSC’s medarbejdere i Indien ud 
af busken, de er ikke tilfredse 
med forholdene, siger hun.

Udlændingestyrelsens uklare 
rolle

CSC har hele tiden fastholdt at 
“arrangementet” med den fi ktive 
skat er godkendt af Udlændinge-
styrelsen. 

Udlændingestyrelsen er den 
myndighed, som skal godkende 
de enkelte kontrakter efter be-
løbsordningen. Men styrelsen vil 
ikke oplyse hvilke fi rmaer der har 
fået godkendt udenlandske med-
arbejdere efter beløbsordningen, 
eller hvilke vilkår de godkender.

- Muligheden for at opdage 
snyd er meget lille. Udlændin-
gestyrelsen vil ikke fortælle 
noget. De mener oplysningerne 
er fortrolige, siger Hanne Lykke 
Jespersen.

- Vi har fået fl ere henvendelser 

fra indere før, som ikke turde stå 
frem, og jeg forstår godt de er 
bange. Det var kun fordi nogle 
turde, at vi fi k hul på bylden, si-
ger hun.

Med en fuldmagt fra den mo-
dige indiske kollega i hånden er 
det endelig lykkedes PROSA at få 
aktindsigt i hans sag. 

- Men det er stadig ikke lyk-
kedes Ministeriet at forklare, 
hvordan de har kunnet godkende 
en kontrakt, hvor han ikke har 
fået de 375.000 kr. om året, som 
beløbsordningen kræver, siger 
Hanne Lykke Jespersen.

Meget at granske

Afdækningen af sagen har også 
givet politisk genlyd. Integra-
tionsminister, Rønn Hornbech 
måtte svare på en byge af spørgs-
mål i et samråd i Folketinget. 
Som dog ikke kastede mere lys 
over sagen.

Hun slog dog fast, at hun ikke 
mener, “man kan inddrage noget 
som helst fi ktivt” med i lønnen. 
Og hun lagde ikke skjul på, at der 
er meget at undersøge i sagen: 

- Jeg har taget hånd om dette, 
fra første dag, jeg blev gjort op-
mærksom på det. Det har vist sig, 
at der var mere at granske, end 
jeg først troede, sagde hun.

Sagen har også fået LO og FTF 
op af stolene. De to landsorga-
nisationer truer med at trække 
støtten til beløbsordningen, hvis 
det viser sig, at den kan bruges 
til løndumping, sådan som det er 
sket i CSC. 

Se PROSA’s tema om “Under-
betalt udenlandsk arbejds-
kraft”
http://www.prosa.dk/aktuelt/
temaer/underbetalt-uden-
landsk-arbejdskraft/
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Historien om byggeriet på 
Mønten er et eksempel på, 
hvor uforberedte eller ligeglade 
myndighederne har taget imod 
den fremmede arbejdskraft

Af Hans Brinkmann

Social dumping er ikke kun et 
spørgsmål om at udenlandsk 
arbejdskraft misbruges og un-
derbetales, de arbejder ofte med 
livet som indsats på byggeplad-
ser hvor sundhed og sikkerhed 
er en by i Rusland. Og de danske 
myndigheder ser tilsyneladende 
magtesløse til, når elementære 
sikkerhedsregler overtrædes igen 
og igen. Det viser sagen fra byg-
geriet på Mønten, som AAA har 
fået aktindsigt i.

14 gange inden for godt et år 
(fra dec. 07 til marts 09) var Ar-
bejdstilsynet på kontrolbesøg 
for at tjekke arbejdsforholdene 
på pladsen og hos de to polske 
fi rmaer, Gitek og Kefl ar Invest. 
Besøgene udløste 19 påbud. 
Mellem de mange besøg sendte 
AT et hav af rykkere, fordi fi rma-
erne ikke overholdt de svarfrister, 
som var givet.

Trods strømmen af påbud lyk-
kedes det aldrig nogen sinde at 
få styr på arbejdsmiljøet på plad-
sen. Og de polske fi rmaer blev 
aldrig straffet.

- Det skyldes juridiske overve-
jelser om, hvorvidt sagerne ville 
kunne holde i retten, forklarer 
centerjurist i AT Arendse Jacobi.
Selvom det på Mønten var de 
samme overtrædelser, som gik 
igen, så var det ikke muligt at 

løfte bevisbyr-
den og bruge 
mul igheden 
for at give 
en bøde for 
gentagelser, 
selvom det 
efter arbejds-
miljøloven er 
en skærpende 
omstændig-
hed. 

Problematisk 
arbejdsplads

- Mønten var 
en proble-
matisk arbejdsplads. Men de 
efterkom påbuddene, og så kan 
det være svært at bevise, at en ny 
overtrædelse er en gentagelse. 
Hvis de f.eks. har bragt et stillads 
i orden, og man 14 dage efter fi n-
der samme fejl på et andet stil-
lads på pladsen, så kan være juri-
disk svært at bevise, at der er tale 
om en gentagelse, siger hun.

De juridiske problemer hænger 
sammen med skabeloner, som de 
tilsynsførende i AT bruger, når de 
udsteder påbud. Ifølge centerju-
risten er de nu lavet om, så de 
så at sige skulle kunne holde i 
byretten. 

Bøder her og nu

- Hvis Arbejdstilsynet ville bruge 
deres mulighed for at udstede 
administrative bøder, så havde 
Mønten været et oplagt sted at 
begynde. Det er skræmmende 
at konstatere, at de polske fi r-
maer har været fuldstændig lige 

glade med arbejdsmiljøet og Ar-
bejdstilsynets krav, siger Freddy 
Ridderhaugen, Byggefagenes 
Samvirke i København som har 
set akterne..

- De gjorde det AT umiddelbart 
forlangte og satte f.eks. et ræk-
værk op, men dagen efter, var det 
væk igen. I øvrigt virker det helt 
forunderligt, at Arbejdstilsynet 
skriftligt har måttet rykke for svar 
på strakspåbud. Når fristen ikke 
overholdes, så burde det straks 
mødes med en sanktion. Og når 
tingene bliver ved at gå skævt, 
så burde det udløse voksende 
bøder, indtil fi rmaet retter ind, 
siger han. 

Uden for pædagogisk 
rækkevidde

Han mener også, at der burde 
være mulighed for at gribe ind 
over for den sikkerhedskoordi-
nator, som har ansvaret for byg-
gepladsen. 

- Man burde kunne stoppe en, 

Når myndighederne er fl intrende ligeglade
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som bare fortsætter med at se 
helt bort fra kravene til sikkerhe-
den. Det svarer til, at vi tillod folk 
at køre videre i trafi kken i beruset 
tilstand, siger Freddy Ridderhau-
gen.

- Det er jo nøjagtigt de samme 
ting, som går igen og igen. Det 
lykkedes aldrig at få lavet en rea-
listisk sikkerhedsplan for plad-
sen, og trods gentagne påbud 
om at bruge en rådgiver, så skete 
det aldrig. Det rager tydeligvis 
arbejdsgiveren en papand, siger 
han.

Og Mønten er ikke enestående. 
Situationen er den samme på 
langt de fl este byggepladser, 
hvor der arbejder udenlandsk 
arbejdskraft.

- Lige nu er der østarbejdere 
på hver femte byggeplads i Stor-
københavn. Forholdene er ikke 
bedre end på Mønten, men en-
treprenørerne er helt uden for 
Arbejdstilsynets pædagogiske 
rækkevidde, siger Freddy Rid-
derhaugen.

Myndigheder uden muskler

Byggefagene retter ikke skytset 
mod Arbejdstilsynet men mod 
politikerne:

- Siden østudvidelsen har man 
været fl intrende ligeglade med, 
at der er kommet en strøm af øst-
arbejdere, som både bliver un-
derbetalt og arbejder under usle 
vilkår. Det er kun fagbevægelsens 
brede indsats, der har tvunget 
politikerne til nogle beskedne 
foranstaltninger. Kun fordi vi 
igen og igen og så igen, har råbt 
op, er der sket lidt, siger Freddy 
Ridderhaugen.

- EU tillader at arbejdskraften 
bevæger sig helt frit. Det er der 
tilsyneladende økonomiske for-
dele ved, men man burde vide, at 
det også koster noget. Man har 

østarbejderes “lejlighed” i 
Kbh.
til omklædn.forhold:  Hvor 
blev skurvognen af? 
(el.lign.!)

Usikkerhed .... igen, igen

Omklædningsrum for østarbejdere. Hvor blev skurvognen af?
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Gitek har fået følgende påbud:

Sag nr. 20070066878Sag nr. 20070066878
· Strakspåbud om at sikre 

orden og ryddelighed
· Strakspåbud om at sikre 

mod nedstyrtning
· Påbud om at bruge autori-

seret arbejdsmiljørådgiver 
til at sikre mod nedstyrt-
ning

Sag nr. 20080033902Sag nr. 20080033902
· Strakspåbud om at sikre 

mod nedstyrtningsfare

Kefl er har fået følgende påbud:

Sag nr. 20080045324Sag nr. 20080045324
· Strakspåbud om at kunne 

fremvise en plan for sik-
kerhed og sundhed på 
byggepladsen

Sag nr. 20080017898Sag nr. 20080017898
· Påbud om at opdatere plan 

for sikkerhed og sundhed
· Påbud om at bruge autori-

seret arbejdsmiljørådgiver 
til at opdatere plan for sik-
kerhed og sundhed

· Strakspåbud om at sikre 
mod nedstyrtning ved 
udgravning i gården

· Strakspåbud om at opda-
tere plan for sikkerhed og 
sundhed

· Strakspåbud om at rydde 
op og rengøre for støv in-
dendørs

Sag nr. 20080027632Sag nr. 20080027632
· Vejledning om træk, skub 

og løft ved håndtering af 
materialer og andet

· Vejledning om brug af hø-
reværn

Sag nr. 20080049538Sag nr. 20080049538
· Strakspåbud om at sikre at 

der foreligger en plan for 
sikkerhed for byggeriet på 
byggepladsen

Sag nr.20090008631Sag nr.20090008631
· Strakspåbud om at sikre 

fælles adgangsveje uden-
dørs på byggepladsen

· Strakspåbud om at sikre 
forsvarlige fælles adgangs-
veje inde i bygningen

· Påbud om at bruge autori-
seret arbejdsmiljørådgiver 
til at efterkomme påbud om 
at sikre fælles adgangsveje 
udendørs på byggeplad-
sen

Sag nr. 20090012230Sag nr. 20090012230
· Strakspåbud om at etab-

lere sikring imod færdsel 
på områder med risiko for 
nedstyrtning- og faldulyk-
ker på 1. og 2. sal

· Strakspåbud om at over-
holde lovpligtige eftersyn 
på gaffeltruck

Sag nr.20090029438Sag nr.20090029438
· Strakspåbud om at afholde 

sikkerhedsmøder med refe-
rat.

Sag nr.20080071408Sag nr.20080071408
· Strakspåbud om at sikre 

orden og ryddelighed på 
byggepladsen

· Strakspåbud om at sikre 
adgangstrappe i østfl øjen 
for nedstyrtningsfare

· Vejledning om skimmel-
svamp

Sag nr. 20080076820Sag nr. 20080076820
· Strakspåbud om at sikre 

mod nedstyrtningsfare fra 
bygning ud mod gården

overhovedet ikke gennemtænkt, 
hvad der skal til af lovgivning og 
ikke mindst ressourcer til kontrol, 
for at den trafi k skal foregå på an-
stændige vilkår, siger han. 

Han understreger, at det ikke 
handler om en kamp imod de 
udenlandske kolleger, men om 
lige vilkår.

Krænker retsbevidsthed

Konsekvenserne af østfi rmaernes 
indtog på byggepladserne er ved 
at gå op for de danske hånd-
værksmestre.

- De fi rmaer, som følger spil-
lereglerne, står på sidelinjen og 
spørger: Hvordan kan det lade sig 
gøre? Det krænker retsbevidsthe-
den, og det er gået op for dem, 
at de bliver trykket, ikke bare på 
den lave løn, men også på de in-
vesteringer der skal til for at sikre 
arbejdsmiljøet, siger Freddy Rid-
derhaugen. 

Myndighederne skal være der

Det er helt afgørende for fagbe-
vægelsen, at politikerne nu våg-
ner op, og afsætter de nødven-
dige ressourcer, mener Freddy 
Ridderhaugen.

- Det handler ikke om, at vi ikke 
kan klare vores del i fagbevægel-
sen. Vi skal nok fortsætte med at 
kontrollere løn- og ansættelses-
vilkår ude på pladserne. Men det 
er afgørende at myndighederne 
er der, når vi bringer sagerne vi-
dere. Derfor må Arbejdstilsynet 
have de folk, der skal til, så der 
kan blive fulgt op, siger han.

- Læren af Mønten er, at det 
ikke er nok med en pæn lovgiv-
ning. Hvis den ikke bliver hånd-
hævet med sanktioner, så gør 
det næsten tingene værre, siger 
Freddy Ridderhaugen.  
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Af Hans Brinkmann

Transportforliget giver tillidsfolk 
og fagforeninger nye muligheder 
for at kontrollere, at vognmæn-
dene følger de overenskomster, 
de er forpligtet af.  

- Det kan i princippet stoppe 
snyd og social dumping hos de 
organiserede vognmænd. Men 
det ændrer ikke ved, at EU-reg-
lerne gør det muligt fortsat at køre 
med udenlandske chauffører, som 
spises af med 30 til 50 kr. i timen. 
Derfor er vores fag stadig truet, 
siger Allan Dakin, gruppeformand 
for chaufførerne i 3F Transport 
Esbjerg.

Det er den såkaldte carbotage-
kørsel, som gør det helt lovligt, 
at udenlandske vognmænd kører 
fragt internt i Danmark.

Carbotagekørsel betyder, at 
udenlandske vognmænd kan køre 
interne transporter i Danmark, 

når de har været her og afl everer 
en last. Hvor reglerne hidtil har 
været så uklare, at fagforenin-
gerne har opgivet at anmelde 
overtrædelser, så præciserer de 
nye EU-regler begrebet. Når EU-
direktivet træder i kraft midt i maj, 
begrænses carbotagekørslen til 
tre ture inden for syv dage, så skal 
lastbilen forlade landet.

- Selvom de nye regler gør det 
muligt at får styr på carbotage-
kørslen, så er det stadig muligt at 
køre i Danmark med udenlandske 
chauffører, som får mellem 30 og 
50 kr. i timen. Det kan vi ikke stop-
pe. Selvom den nye overenskomst 
lægger op til, at politikerne skal 
stramme kontrollen og bøderne 
for overtrædelser. Hvis der er vilje 
og bliver sat ressourcer af, så vil 
det kunne tage toppen af det, men 
vi kan aldrig afskaffe det helt, siger 
Allan Dakin.

Når de nye regler træder i kraft, 

så er der lagt op til stramninger i 
sidste øjeblik. Regeringen afviste 
ellers for et halvt år siden, at ind-
føre yderligere kontrol. Men efter 
Dansk Industri har fået øjnene op 
for problemet, så har regeringen 
også rykket sig. Nu er der lagt op 
til at skærpe kontrollen. Bl.a. skal 
de udenlandske lastvogne regi-
streres i det såkaldte RUT-register, 
når de kører carbotagekørsel. I 
princippet vil det så være muligt 
at kontrollere, om de overholder 
reglerne. Samtidig får de virksom-
heder, som bruger de udenland-
ske vognmænd ansvaret for, at de 
tilmelder sig RUT, ellers vanker 
der bøder.

- Det afgørende er, at der sættes 
midler af til effektiv kontrol, og 
nogle sanktioner, som kan mær-
kes, ellers er det et fedt. Det har vi 
set tidligere med østaftalen, hvor 
der ikke var vilje til at kontrollere 
reglerne, siger Allan Dakin.'

Løndumping truer chaufførerne på jobbet

Selvom transportforliget er et fremskridt i kampen mod social 
dumping, så lukker det ikke den ladeport EU-reglerne åbner for 
sulteløn til udenlandske chauffører
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Planlagt omgåelse

Han mener, at det kan tage toppen 
af misbruget.

- Men man kan stadig organi-
sere sig ud af det, så chaufføren 
henter en trailer i Padborg, så kan 
han starte en ny runde carbotage-
kørsel. Det er det store hul, det er 
kold og kynisk lovgivning. EU ville 
helst gøre arbejdskraftens bevæ-
gelighed over grænserne helt fri, 
siger han. 

- Tror du det kommer til at 
virke?

- Det kan jeg svare på om et år. 
Det er altafgørende, at man slår 
ned på det fra starten. Man skal 
have fat i røven på dem straks, 
ellers vil det ikke ændre sig, siger 
han. 

Men der er sket i skred i holdnin-
gerne efter at medierne har fået 
øjnene op for social dumping.

- For et halvt år siden, mente 
arbejdsgiverne at det var noget 
vi havde opfundet. De kunne slet 
ikke se problemet. Nu går DI ind 
og anerkender der er et problem, 
der er jo ingen tvivl om, at de både 
har magt og indfl ydelse. Så det er 
et spørgsmål om at holde gryden i 
kog, siger Allan Dakim.

Udviklingen i branchen går mod, 
at store danske vognmænd åbner 
fi lialer syd for grænsen og kører 
carbotagekørsel i Danmark med 
udenlandske chauffører. Og de 
kører for langt mindre end over-
enskomsten. 

Samtidig er der masser af uden-
landske lastbiler, som holder og 
venter på tur rundt omkring på 
rastepladserne.  Tyske og østeuro-
pæiske lastbiler sad sidste år på 
63 procent af eksportkørslen ind 
og ud af Danmark.

Østeuropæerne har ikke penge 
med til at holde de steder, hvor der 
skal betales, så de holder og ven-
ter uden løn på parkeringspladser 

over hele det gamle EU. Mange er 
ikke hjemme i månedsvis.

Men udover den direkte konkur-
rence med de udenlandske trans-
portfi rmaer kommer det voksende 
problem med udenlandske chauf-
fører i de danske biler. Her satser 
Chaufførernes Fagforening på de 
nye muligheder som overenskom-
sten giver for at kontrollere, at 
vognmændene overholder over-
enskomsten.

Godt for miljøet?

Tilhængerne af at give udenland-
ske vognmænd mulighed for at 
køre fragt internt i et andet EU-
land peger ofte på, at det begræn-
ser antallet af tomme lastbiler på 
landevejene, det er dermed en ge-
vinst for miljøet. Det er jo smart, 
at den italienske lastbil, som afl e-
verer krydderurter til Skagens re-
stauranter ikke kører tom tilbage, 
men f.eks. tager et parti fi sk med 
til Århus. Og måske snupper en 
fragt mere til Esbjerg på hjemve-
jen. Men i virkelighedens verden 
er billedet et helt andet.

Cabotagekørsel har været fuldt 
ud liberaliseret i EU siden 1998. 
I en overgangsperiode, har det 
dog været forbudt område for 
vognmænd fra de nye østlande. 
I maj i år forsvandt overgangs-
reglerne for vognmænd fra Polen 
og Ungarn. Tilbage er der kun 
forbud for de seneste medlems-
lande Rumænien og Bulgarien.
Efter fl ere års diskussioner i EU 
vedtog ministerrådet og par-
lamentet sidste år den ny for-
ordning, som Frankrig vil have 
forbudt.

Den franske regering har lovet at 
sætte ind mod den ulovlige cabo-
tagekørsel. For fremtiden kan det 
koste op til 110.000 kr. i bøde, hvis 
udenlandske vognmænd overtræ-
der reglerne. Samtidig vil det fran-
ske politi sætte ind med en mas-

siv kontrol af de udenlandske last-
biler. Der skal gennemføres 20.000 
kontroller af cabotagekørsel om 
året, lyder det politiske løfte.
Samtidig arbejder den franske 
regering, på at få en særordning 
i EU, så landet helt kan forbyde 
cabotagekørsel. I dag kan et land 
midlertidigt forbyde cabotagekør-
sel, vel at mærke hvis de andre 
EU-lande giver lov

Enhedslistens trafi kordfø-
rer, Per Clausen har foreslået, 
at Danmark følger i Frankrigs 
fodspor og hæver bøderne for 
ulovlig cabotagekørsel. Han 
foreslår, at regeringen aktivt støt-
ter Frankrigs krav om et forbud. 
- Enhedslisten vil stadig arbejde 
for, at der vedtages en lovgivning i 
Danmark, der sikrer, at alle udlæn-
dinge, der arbejder i Danmark skal 
have løn- og arbejdsforhold efter 
den danske overenskomst, eller 
som det er sædvanligt indenfor 
faget. Vi håber stadig på at få fl er-
tal for, at Danmark i EU kæmper 
for det, og at vi ellers viser vilje og 
mod til at udfordre EU.
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Bliv medlem
Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen?

Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og 
hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v.

Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk.

Sådan bliver du medlem:

Direkte med girokort: 827-6625

AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV

Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse.

Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation 

til aaa@aktionsgruppen.dk eller ring på 3013 0012.aaa@aktionsgruppen.dk eller ring på 3013 0012.aaa@aktionsgruppen.dk

Medlemskab koster:   

Ledige, studerende, aktiverede og pensionister……….....100 kr.

Enkeltpersoner………………………………….........  275 kr.

Familier…………………………………………….....350 kr.

Klubber under 100 medlemmer……………………… 500 kr. 

Klubber over 100 medlemmer…………………………800 kr.      

Fagforeninger under 1.000 medlemmer……………….1650 kr.

Fagforeninger 1.000-3.000 medlemmer……………….2500 kr.

Fagforeninger over 5.000 medlemmer………………...5000 kr.

Tilknyttede fagforeninger i udlander…………………..1500 kr.

Støttemedlemmer……………………………………..500 kr.

Seneste nyt 
om EWHN 
konferencen i 
Leeds, England
Næste internationale 
græsrodskonference om 
arbejdsmiljø afholdes 10.-12. sept., 
med afrejse torsdag den 9. sept.  
Prisen er 6.500 kr., som inkluderer 
alle udgifter. Der er mulighed for 
at søge støtte fra AAA.   Bindende 
tilmeldingsfrist er 1. juli 2010.  Se nærmere på aktionsgruppen.dk.

Husk Aktionsgruppens generalforsamling i maj
Det foregår i Klubhuset, Dortheavej, onsdag den 26.5, fra kl. 17, hvis man vil spise med.    
Se mere på aktionsgruppen.dk.

Fra forrige konference, Bologna i 2008


