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Å Endnu engang blander EU sig  

i nationale standarder og regler 
 inden for arbejds markedet. 

af Ole Nors Nielsen

Læs side 2

Den 5. oktober inviterer vi til  
diskussion af organiseringen af den 
faglige EU-kritik og -modstand
Læs side 3
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EU-KOMMISSIONEN  
DRØMMER OM MINDSTELØN

Af Rina 
 Ronja Kari

Ursula von der Leyen er det 
navn, som vi alle sammen skal 
vende os til. Det er navnet på 
den tysker, der nu er blevet 
valgt som formand for 
EU-kommissionen i de næste 
fem år. Hun blev i juli god-
kendt med et snævert flertal, 
dog først efter at hun kom 
med en stribe politiske løfter.

Løfterne lyder dog ikke lige 
godt hos alle. Hun har eksem-
pelvis lovet at indføre en 
EU-retsakt, der skal sikre 
mindsteløn i hele EU. Det kan 
risikere at blive et direkte ind-
greb i den nordiske arbejds-
markedsmodel.

Djævlen ligger som bekendt 
ofte i detaljerne, og von der 
Leyen har endnu ikke frem-

lagt et konkret forslag. Hun 
bliver Kommissionsformand 
1. november, og så har hun lo-
vet at fremlægge forslaget in-
denfor de første 100 dage. Vi 
kan altså godt regne med, at 
det kommer til at gå stærkt.

Men vi ved allerede lidt om 
hendes planer med en mind-
steløn. Den skal være forskel-
ligt i de forskellige EU-lande, 
og udregnes på baggrund af 
leveomkostningerne. Det ville 
også være virkelig menings-
løst at forsøge at fastsætte én 
mindsteløn for hele EU, når 
man tænker på, hvor stor for-
skel der er imellem de forskel-
lige lande. Til gengæld skal 
den dække alle europæere. 

Ifølge von der Leyen skal 
de nationale modeller respek-
teres, og hun ønsker en dialog 
med arbejdsmarkedets parter. 
Spørgsmålet er naturligvis, 
om hun faktisk vil lytte til dia-
logen, og om den nordiske ar-
bejdsmarkedsmodel kan tåle 
en EU-retsakt, der blander sig 
i lønforholdene.

RINA OG JOB
“Jeg går en spændende og 
ikke mindst vigtig tid i mø-
de, hvor jeg på mit nye ar-
bejde som PA-konsulent 
hos Dansk Standard skal 
være med til at sætte skub 
i den grønne omstilling, 
og i min fritid fortsætte 
med at være engageret i 
EU-modstanden som med-
lem af Folkebevægelsen 
mod EU.” 

– Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari er tidlige-
re medlem af EU-Parla-
mentet.

LOVBESTEMT MINDSTELØN  
ER GIFT FOR DEN DANSKE MODEL

Af Jonas 
Andersen, 
faglig sekr. 
i 3F, Byg-
ge-, Jord- 
og Miljø-
arb. Fag-
forening

Der er ingen tvivl om, at en 
lovbestemt mindsteløn i 
Europa vil være gift for den 
danske model. 

At rykke den lokale løn-
dannelse mellem arbejdsgi-
vere og arbejdstagere væk 

fra arbejdspladserne og ind i 
parlamentet vil får vidtræk-
kende konsekvenser for alle 
parter. 

Vores løn og arbejdsvilkår 
skal ikke reguleres af politi-
kere, uanset hvilket parti dis-
se tilhører. 

Vi skal som lønmodtagere 
kræve indflydelse på vores 
arbejdsliv lokalt, og vi skal 
til enhver tid afvise politike-
re, som giver udtryk for, at 
de kender vores brancher, 
vilkår og ønsker, for det gør 
vi bedst selv.

EU’S DRØM OM EN LOVBESTEMT 
MINDSTELØN – NEJ TAK

Af Morten 
Rasmussen, 
3F Trans-
port, Logi-
stik & Byg, 
 Aarhus

Lovgivning om mindsteløn 
er et direkte angreb på den 
danske model og et direkte 
angreb på vores overens-
komster.

I Tyskland, hvor der er en 
lovbestemt mindsteløn, er løn-
nen så lav, at millioner af ar-

bejdere skal have 2 jobs for at 
overleve, det har været med-
virkende til working poor.

Hvis EU bestemmer, at der 
skal være lovbestemt mind-
steløn, kan skiftende regerin-
ger – eller i værste fald EU 
– regulere lønnen, uden at
arbejderne har mulighed for
at sige ja eller nej til, hvad
mindstelønnen skal være.

Lønnen skal forhandles 
ved overenskomsterne og 
sendes til afstemning sam-
men med resten af overens-
komstresultatet. 

Nødderne knækker vi selv!
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EU OG DEN (A)SOCIALE SØJLE 
af Ditte 
 Marie 
 Gyldenberg 
Ovesen, 
sekretariats-
leder

Den Europæiske Søjle for So-
ciale Rettigheder, i daglig tale 
kaldet “den sociale søjle”, er 
blot endnu et forsøg på at male 
et idyllisk billede af EU som 
samfundets sociale beskytter, 
men ligesom med alt andet der 
kommer fra EU, skal vi huske 
at læse det, der står med småt.

Den sociale søjle er en ræk-
ke fælles principper med fo-
kus på beskæftigelse og socia-
le rettigheder. Der er fastsat 20 
politikområder fordelt på tre 
hovedområder:

1)  Lige muligheder og adgang 
til arbejdsmarkedet

2)  Rimelige arbejdsvilkår
3)  Tilstrækkelig og bæredyg-

tig social beskyttelse
 
For det første bør det få en-
hver arbejdstager til at råbe 
vagt i gevær, når EU blander 

sig i arbejdsmarkedspolitik-
ken. Hver eneste gang EU 
 lovgiver omkring arbejdsmar-
kedet, svækkes fagbevægel-
sens muligheder og kompe-
tencer for at sikre retfærdige 
arbejdsvilkår. EU hverken 
aner kender eller respekterer 
den danske model, som ellers 
med fordel kunne bruges som 
et godt eksempel for andre 
 lande.

For det andet kommer den 
sociale søjle ikke til at løfte 
samfundets svageste ud af 
 fattigdom eller garantere bed-
re arbejdsvilkår. Tværtimod 

kommer den til at stille lande 
som Danmark endnu dårli-
gere, fordi EU altid harmoni-
serer efter laveste fællesnæv-
ner.

Dertil kommer den sociale 
søjle heller ikke med nogen 
definition af, hvad “rimelige 
arbejdsvilkår” er, eller hvad 

der ligger bag “tilstrækkelig 
social beskyttelse.” 

Ligeledes er der heller intet 
“bæredygtigt” over den socia-
le søjle. Når EU benytter be-
grebet “bæredygtighed”, er 
der nemlig kun tale om øko-

nomisk vækst, og det er mig 
en gåde, hvordan man har 
tænkt sig at løse sociale pro-
blemer ved udelukkende at 
fokusere på konstant at skabe 
økonomisk vækst.

Den danske model
Arbejdsgiverne og løn-
modtagerne aftaler vilkå-
rene gennem forhandlin-
ger.

KOMMENTAR TIL EU’S SOCIALE SØJLE
Af Ole Nors 
Nielsen, 
medlem af 
3F’s Hoved-
bestyrelse, 
formand for 
3F’s Trans-
portgruppe

Jeg hilser med glæde, at dele 
af den danske fagbevægelse 
deler skepsissen over for 
Den Sociale Søjle, der jo 
kun er en hensigtserklæring 
og ikke tager hensyn til nati-
onale normer omkring ar-
bejdsmiljø, sikkerhedsstan-
darder, uddannelsesniveauer 
og slet ikke den danske mo-
del. 

Den Sociale Søjle lægger 
op til minimumskrav, som 

tilgodeser griske arbejds-
givere, der leder efter ”hul-
ler” til at behandle arbejds-
tagere endnu dårligere, og 
det vil de kunne gøre med 
loven i hånden, hvis Den So-
ciale Søjle bliver en del af 
vores lovgivning.

Endnu engang blander EU 
sig i nationale standarder 
 inden for arbejdsmarkedet, 
og det har vi ikke brug for. 
Hvis EU skal blande sig, 
skal det være indførsel af en 
”social protokol”, der vil re-
spektere nationale standar-
der som en del af det, den 
danske fagbevægelse kæm-
per for.

Så kort og godt: EU skal 
ikke blande sig og forringe 
vores arbejdsmarkedsmodel.

“Den sociale søjle” er blot endnu et forsøg på at male et idyl-
lisk billede af EU som samfundets sociale beskytter.
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MINISTER: INTET FORBUD MOD 
FLUORSTOFFER I TØJET
De skadelige fluorstoffer er 
meget udbredt i tøj. 

Mandag den 2. september 
kunne S-regeringen fortælle, 
at den nu vil forbyde de gifti-
ge stoffer i mad emballagen. 
Men tekstiler er omfattet af 
såkaldt ’totalharmonisering’ i 
EU. 

Et dansk forbud mod fluor-
stoffer i tøjet ville komme i 
strid med EU-reglerne, og 
EU-kommissionen ville for-
mentlig hive Danmark i retten, 

er vurderingen i Miljø- og Fø-
devareministeriet.

Ovenstående er hentet i Poli-
tiken den 4.9.19 under Miljø 
ved Lars Dahlager.

Hvorfor tillades det, at 
arbejdere i tøjbranchen 
må udsættes for giftige 
stoffer?

EU skal stoppe med at kriminalisere 
solidariteten med migranter og flygtninge 
Fælles udtalelse til den 
nye kommission, 
underskrevet af over  
100 organisationer.
(Uddrag fra ETUC’s hjemmeside 
(ETUC, European Trade Union 
Cooperation = EFS, Europæiske 
Faglige Samnmenslutning)

Foto: Wikimedia

DE STØRSTE SKATTELY ER EU-LANDE
Troede du også, at 
multinationale selskaber 
kun gemmer penge i 
skattely på varme og 
solrige øer i Caribien? 
Så tog du fejl. 
Det har nemlig vist sig,  
at de største skattely 
ligger i EU.

Hvert år sender multinationa-
le virksomheder mange mil-
liarder kroner i skattely, og 
snyder på den måde for at 
betale skat.

“Skattely er et land eller 
område, hvor skatten er væ-
sentligt lavere end i det 
land, hvor en virksomhed 
oprindeligt hører til. Samti-
dig tilbyder skattely ofte me-
get lave rapporteringskrav 
og stor diskretion, hvorfor 
selskaber og velhavende 
personer kan skjule identitet 
og formuer.” 
– Mellemfolkeligt Samvirke

For hver 100 kroner, der 
gemmes i skattely, sendes 84 

kroner til et andet EU-land. 
Og så er skattely netop årsa-
gen til, at Danmark i 2016 
mistede 6,9 milliarder kroner 
i selskabsskat. Penge, der el-
lers kunne have været brugt 
på velfærd.

For de andre EU-medlems-
lande ser tallene nogenlunde 
ligesådan ud.

En opdatering af et stu- 
die fra 2015 viser, at tallene  
i 2016 ikke havde ændret  
sig. 

Dermed har adfærden hos 
de multinationale virksom-
heder ikke ændret sig. Både i 
2015 og 2016 flyttede de 
multinationale selskaber 36 
procent af deres globale pro-
fitter i skattely. Det svarer til 
4.500 milliarder kroner. 

Dermed mistede de lande, 
som overskuddene blev flyt-
tet fra, skatteindtægter for 
1.300 milliarder kroner.

Multinationale virksomheder sender hvert år mange milliar-
der kroner i skattely.

C
ollage: D

itte M
arie G

yldenberg O
vesen



3Folkebevægelsen mod EU – Faglig EU-debat – september 2019

UDSTATIONERINGSDIREKTIVET UDHULES
Udstationerede ungarske cateringarbejdere er ikke omfattet af udstationeringsdirektivet,  
mener EU-Domstoles generaladvokat.

Et ungarsk firma fik en bøde, 
da de blev fanget i en kontrol 
på Wiens Hovedbanegård. 
Firmaet kunne ikke fremvise 
de dokumenter, som den 
østrigske lov mod social dum-
ping kræver, når firmaer fra 
andre EU-lande udstationerer 
arbejdere i Østrig. 

Den østrigske domstol har 
nu søgt råd hos EU-Dom-
stolen, hvor generaladvoka- 
ten dog ikke mener, at ungar-
ske arbejdere i Østrig er omfat-
tet af udstationeringsdirektivet. 

Begrundelsen er, at mobile 

arbejdere, der arbejder som 
servicemedarbejdere på inter-
nationale tog, ligesom de un-
garske cateringarbejdere, ikke 
er omfattet af udstationerings-
direktivet, når servicearbej-
derne krydser grænsen til det 
land, hvor det enkelte togsel-
skab hører til. 

Dette gælder således alt tog-
personale, der krydser græn-
ser i forbindelse med deres 
arbejde.

Uddrag fra Faglig EU-Debat 
(Brinkmann) jf. Fagligt Netværk

Foto: Wikimedia Commons

Sommeren er så småt ved  
at gå på hæld, men dette gør 
sig heldigvis ikke gældende 
for EU-modstanden og Folke-
bevægelsen mod EU. Tvært-
imod. Siden EU-Parlaments-
valget d. 26. maj har vi haft  
en rigtig flot medlemsfrem-
gang.

Rundt omkring i landet er 
der den seneste tid blevet 
 afholdt en række regionale 
møder, hvor medlemmer har 
haft mulighed for at evaluere 
valget og valgkampen samt at 
komme med forslag til det 

fremtidige arbejde hos Folke-
bevægelsen mod EU. De 
 møder, der endnu ikke er af-
holdt, kan findes i kalenderen 
på www.folkebevaegelsen.dk. 

Møde for fagligt aktive
Folkebevægelsen mod EU’s 
fagligt aktive medlemmer mø-
des d. 5. oktober i København 
for at diskutere, hvordan vi 
styrker vores netværk og ar-
bejde fremadrettet. Alle er vel-
komne.

Det årlige landsmøde finder 
sted d. 26.–27. oktober i Kø-

benhavn. Her fortsætter vi dis-
kussionen om, hvordan Folke-
bevægelsen mod EU’s fremtid 
skal se ud. Én ting er dog helt 
sikkert: EU-modstanden fort-
sætter i Folkebevægelsen mod 
EU!

Ditte Marie Gyldenberg 
Ovesen har siden 1. juli været 
ansat på landssekretariatet. 
Hun er ansat til og med udgan-
gen af oktober i år.

Landssekretariatet flytter til 
nye lokaler på Lyngbyvej i 
2100 København Ø til novem-
ber.

Telefonerne er åbne tirsdag, 
onsdag og torsdag fra kl. 
10:00–15:00, og telefonnum-
meret er stadig 3536 3740. 

Ønsker man at sende en 
mail, kan dette også stadig gø-
res ved at skrive til 
fb@folkebevaegelsen.dk. 

HVAD SKAL DER SKE MED FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU?
Fagligt udvalg i Folkebevægelsen mod EU inviterer
Den 5. oktober inviterer vi til diskussion af organiseringen 
af den faglige EU-kritik og -modstand. 

Mødet finder sted i Bygge-, Jord og Miljøarbejderne Fag-
forening, Mølle Alle 26, Valby og starter kl 12.00. 

Hvis du har lyst til at deltage, så ring til Kim Bilfeldt –  
telefon 2294 1910.

Norske 
jernbanearbejdere  
i oprør mod EU
Det norske fagforbund, 
NJF, mobiliserer til poli-
tisk strejke den 10. okto-
ber for at stoppe EU’s 
Fjerde Jernbanepakke.

”Vi skal stoppe tog. Vi 
skal stoppe alt,” udtaler 
Jane Sætre, formand for 
NJF, til Frifagbevegelse.

Det norske Storting skal 
sandsynligvis tage stilling 
til EU’s Fjerde Jernbane-
pakke i løbet af efteråret.

KOMMENTAR TIL 
UDSTATIONERINGSDIREKTIVET 

Af Erik Bach, 
togfører, tidl. 
kandidat for 
Folkebevæ-
gelsen mod 
EU og med-
lem af Lands-
ledelsen

Hvis EU-Domstolen følger 
generaladvokatens ind stilling, 
så er dette en understregning 

af, at markedet står over hen-
synet til ordnede løn og ar-
bejdsforhold. 

Dermed åbnes der op for so-
cial dumping ligesom i fly-
branchen. 

De ansatte i jernbane- og 
togbranchen er i forvejen 
pressede af EU’s ”Fjerde Jern-
banepakke”, der kræver pas-
sagertransport på skinner libe-
rali seret.

http://www.folkebevaegelsen.dk
mailto:fb@folkebevaegelsen.dk


af Ditte Marie Gyldenberg 
Ovesen

Tidligere i år var EU godt og 
grundigt i gang med at under-
grave det danske dagpenge-
system. EU ville give borgere 
i andre EU-lande adgang til 
danske dagpenge efter blot én 
dags arbejde i Danmark og 
med mulighed for at tage dan-
ske dagpenge med ud af lan-
det i seks måneder uden in-
deksering. 

Dette ville altså stille borge-
re fra andre EU-lande markant 
bedre end de danske borgere i 
forhold til de danske dagpen-
geregler.

SF’s Margrethe Auken var 
den eneste danske parlamenta-
riker, der ikke stemte imod 
forslaget, da dette var til af-
stemning i EU-Parlamentet. 
Hun valgte at afstå på spørgs-
målet. Til trods for at de reste-
rende 12 danske parlamentari-
kere stemte imod, blev forsla-

get alligevel vedtaget med 
flertal blandt parlamentet, og 
er et trist eksempel på, hvor 
lidt indflydelse de danske par-
lamentarikere har.

Det blev EU’s Ministerråd, 
der i sidste ende fik stoppet for-
slaget, og de danske a-kasser 
og deres medlemmer kunne 
ånde lettet op – troede de. Sa-
gen er nemlig ikke slut  endnu. 

Midt i juli meddelte EU’s 
beskæftigelseskom missær, at 
hun fortsat arbejder på at få 
gennemført det ellers upopulæ-
re dagpengeforslag, og at EU’s 
beskæftigelses ministre har sat 
emnet højt på dags ordenen.

Seneste nyt 
EU vil fremsætte dagpenge-
forslaget igen. I EU lider man 

dog af voldsom korttids-
hukommelse, så derfor frem-
sættes forslaget nu endnu en-
gang – formuleret nøjagtigt 
som sidst:
l at udenlandske arbejdstage-

re kan få adgang til danske 
dagpenge efter blot én dags 
arbejde i Danmark.

l at udenlandske arbejdstage-
re kan tage danske dagpen-
ge med til udlandet i op til 
seks måneder uden at pen-
gene indekseres.

Det vil være op til den enkelte 
borgers nationale kontrolsy-

stem at sørge for, at den enkel-
te udenlandske dagpengemod-
tager faktisk er aktivt jobsø-
gende. Det vil være en umulig 
opgave for de danske a-kasser 
at indhente oplysninger og 
kontrollere, om den enkelte 
udenlandske dagpengemodta-
ger lever op til kravene som 
aktivt jobsøgende for at kunne 
modtage danske dagpenge. 

Erfaringer fra tidligere viser 
desuden, at det ligeledes er en 
umulig opgave for udenland-
ske borgeres nationale kon-
trolsystemer at kontrollere, om 
de enkelte dagpengemodtager 
lever op til de danske krav.

EU respekterer ikke  
danske regler
Til sammenligning skal en 
dansk dagpengemodtager ar-
bejde i en fuldtidsstilling i et 
helt år for at ret til dagpenge 
samtidig med, at man som 
dansk dagpengemodtager kun 
må tage sine dagpenge med til 
udlandet som jobsøgende i tre 
måneder. Tager danske dag-
pengemodtagere dagpenge 
med til udlandet, er det de 
danske a-kassers opgave at 
kontrollere, om den enkelte 
dagpengemodtager lever op til 
kravene for at kunne modtage 
dagpenge.

EU’s Ministerråd forkaste-
de forslaget om adgang til de 
danske dagpenge, fordi forsla-
get ville være et alt for stort 
indgreb i det danske dagpen-
gesystem. 

EU vil altså ikke respektere 
de danske dagpengeregler. 
Heller ikke selvom at forsla-
get i første omgang blev stop-
pet i sidste øjeblik. Bliver for-
slaget vedtaget, vil det få 
uoverskuelige konsekvenser 
for det danske dagpengesy-
stem og de danske dagpenge-
modtagere.

Jeg vil vide mere / blive medlem
   Kampagnetilbud: Medlem for 50 kr. frem til 31. december 2019
   Jeg vil gerne være medlem af Folkebevægelsen mod EU  
(250 kr. / 100 kr. for arbejdsløse, pensionister, lærlinge og studerende)

   Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens faglige netværk
   Jeg vil gerne abonnere på Faglig EU-debat fra Folkebevægelsens faglige udvalg
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Dette nyhedsbrev er støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

DAGPENGESAGEN SPØGER ENDNU

Den danske dagpenge-
sats omregnes ikke,  
når dagpenge tages ud 
af Danmark
Dette betyder, at en uden-
landsk dagpengemodtager 
i rigtig mange tilfælde vil 
have en højere indkomst 
på danske dagpenge end 
den løn, som denne ellers 
ville tjene i hjemlandet. 

I Rumænien er en dansk 
dagpengesats eksempelvis 
højere end en rumænsk in-
geniørløn.

Belgiske arbejdere vil også stoppe social dumping. Billedet stammer fra Bruxelles.

Foto: Ditte Marie Gyldenberg Ovesen

mailto:fb@folkebevaegelsen.dk

