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Słońce świeciło w twarze a 
silny wiatr łopotał czerwo-
nymi sztandarami na mani-
festacji w sprawie nowych 
sposobów wychodzenia z 
kryzysu z udziałem ponad 
tysiąca osób. 

W przeddzień przybycia 
do Kopenhagi ministrów 
finansów i gospodarek 
państw Unii Europejskiej 
różne organizacje społeczne, 
w tym związki zawodowe 
wskazały, że rachunek za 

kryzys wysyłany jest pod zły 
adres – do pracowników, czy 
młodzieży borykających się z 
bezrobociem. 

Nasza piętnastoosobowa 
grupa polskich związkowców 
wystąpiła pod własnym 
transparentem z napisami po 
polsku i duńsku. Na prze-
marsz pochodu z Nytorv na 
wiec pod Folketinget (parla-
ment) przybyli także przed-
stawiciele greckich pracow-
ników strajkujących już od 

Klub Polski manifestuje

października 2011. 
Grecki mówca apelował o 

międzynarodową solidarność 
ludzi pracy i stwierdził, że 
jest tylko kwestią czasu 
kiedy inne kraje i ich pra-
cownicy znajdą się w tej 
samej sytuacji co Grecja. 

Przewodniczący Zrzesze-
nia Zawodów Budowlanych w 
Kopenhadze poinformował, 
że nasza manifestacja zbiega 
się w czasie ze strajkiem ge-
neralnym w Hiszpanii, gdzie a



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 60) lub 
agnieszka.kluczyk@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj więcej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk

Spotkania klubu: 1 Maj 
Spotkanie w oddziale 3F BJMF na ulicy Trekronergade 26, 2500 Valby

Program:
- Początek, śniadanie od godz. 7.30

- Przemówienia: Henrik Lippert, Søren Søndergaard, Søren Kolstrup
- Wyjście z Trekronergade o godz. 10.15 w kierunku Fælledparken

Transport busem dla słabo poruszających się
Program dla dzieci:

- godz. 8.00 – śniadanie 
- godz. 8.30 – pokazy magii/Benny Schumann

- godz. 9.15 – różne zabawy i konkurencje dla dzieci
- godz. 9.45 – parówki i napoje dla dzieci
- godz. 10.15 – wyjście do Fælledparken

Transport dla dzieci otwartymi samochodami
Wejście oraz posiłek/napoje darmowe – prosimy tylko o zameldowanie przybycia u Roberta

rząd zamierza wprowadzić 
oszczędności i zmianę prze-
pisów za co ma zapłacić klasa 
pracująca. Pod parlamentem 
przemawiał Peter Hougård 
Nielsen – przewodniczący 
BAT, Głównego Zrzesznia 
Związków Budowlanych, 

który mówił o wdrażaniu 
ekologicznych projektów 
budowlanych jako o sposobie 
zwiększenia zatrudnienia i 
jednocześnie oszczędzania 
energii. 

Przewodniczący 
szwedzkich związków bu-

dowlanych „Byggnads” Johan 
Lindholm opowiedział o 
sytuacji w Szwecji i poparł 
nasze duńskie propozycje 
na wychodzenie z kryzysu w 
budownictwie.

Duńska inspekcja pracy 
(Arbejdstilsynet) otworzyła 
gorącą linię informującą na 
temat zasad działalności za-
granicznych firm w Danii. 

Ta inicjatywa ma dopomóc 
w zwalczaniu nielegal-
nego zatrudnienia i in-
nych negatywnych zjawisk 
wpływających na zaniżanie 
standardów rynku pracy w 
Danii. 

Można tam także zgłaszać 
niezgodne z przepisami 
warunki pracy i BHP, wy-
kroczenia takie jak brak 
zarejestrowania firmy w 
RUT – Rejestr Zagranicznych 
Usługodawców i Firm. 

Pod numerem 70 12 12 88 
i po naciśnięciu klawisza 2, 
w godzinach 08.00 – 16.00 
od poniedziałku do czwartku 
i 08.00 – 15.00 w piątki  

Nowa gorąca linia zagraniczni przedsiębiorcy,   
wszyscy zainteresowani i 
osoby prywatne otrzymają 
tam natychmiastowe 
połączenie z ekspertem 
mówiącym po duńsku, an-
gielsku lub niemiecku. 

Inspekcja pracy zapewnia, 
że wszelki kontakt z jej pra-
cownikami jest anonimowy 
a ich celem jest zarówno 
przyjmowanie powiadomień 
o nieprawidłowościach jak i 
informowanie na temat prze-
pisów i wymogów.

Budowlańcy mówią Nie!
Wiosną tego roku odbyły się negocjacje odnowienia porozumień zbiorowych dla branży 
budowlanej. O zaakceptowaniu rezultatów negocjacji decydowało głosowanie 56-ciu tysięcy 
członków. 59% budowlańców zagłosowało „nie”, 41% „tak”. 

Pomimo negatywnego głosu budowlańców rezultat negocjacji został przyjęty z powodu 
głosów na „tak” innych grup zawodowych. 

Główny negocjator z ramienia budowlańców spodziewał się takiego rezultatu ponieważ 
główne nasze żądanie o zwalczaniu zaniżania standardów na rynku pracy (social dumping) 
zostały odrzucone przez organizacje pracodawców. 
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