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Sami juz nie wiemy czy 
to dobrze byc polakiem 
w nowej europie, ktora w 
ustach politykow europej-
skich brzmi jak „never en-
ding story”, oczywiscie jako 
pozytywna historia. Niestety 
historia trwa juz od maja 
2004 i nie widac poprawy le-
cz nieokreslona liczba histori 
ponizania, niewolnictwa, lez, 
przykrosci i biedy

Jedna z takich histori jest 
opisana  przez organizacje  
„Pracownicy sezonowi„ pod 
tytulem „Polskie niewolnice”:

Monika miala dobrze za-
rabiac na jednej z greckich 
wysp. Trafila do piekla, gdzie 
byla bita, wieziona i zmusz-
ana do niewolniczej pracy. 
Niektore kobiety musialy 
swiadczyc uslugi seksualne. 
Kilku udalo sie uciec. O 
sprawie zawiadomily media i 
policje.

Swietna prace oferowal 
posrednik Andrzej. B. Wla-
sciciel jednej z agencji pracy. 
Mezczyzna zwerbowal 52 
mlode kobiety – Zostalysmy 
uwiezione zaraz po przybyciu 
do Aten – Monika opowiada 
jak zaczal sie koszmar. 

– Spalysmy na podlodze, 
bez wody, z wydzielanym 
raz dziennie jedzeniem. Po 
tygodniu uslyszalysmy, ze 
jedziemy na wyspe Los, gd-
zie bedziemy kelnerkami w 

To nie musi 
wcale tak byc! 

pubie. Wlasci-
ciel byl sady-
sta...

Kobiety 
zmuszane byly 
sila do pracy 
po 12 god-
zin dziennie. 
Kiedy nie mialy 
sily i odmawialy 
wykonywania 
polecen , byly 
bite i zastras-
zane. Dostawaly 
po 600 euro 
miesiecznie, z czego musialy 
zaplacic za nocleg i wyzy-
wienie. 150 euro trafialo do 
miejscowej, albanskiej mafii 
jako „ubezpieczenie”. Polki 
przez jakis czas nie decyd-
owaly sie na ucieczke, bo 
wlasciciel lokalu odebral im 
wszystkie dokumenty.

- Pomogl nam po dwoch 
miesiacach dopiero ktos z 
jego rodziny, kto nie mogl 
juz patrzec na to jak jeste-
smy traktowane – mowia. 
– Wykradl nasze paszporty i 
lodka wywiozl z wyspy.

Czytajac ta historie na 
pewno wielu z was moze 
znalesc niestety cos wspol-
nego w waszym zyciu. Slys-
zymy dzien w dzien historie 
o dlugich i niebezpiecznych 
godzinach pracy, haraczu 
za prace, psiej zaplacie za 
prace lub wcale nie zapla-

conej pensji, inne i reszte 
mozecie sami dodac... 

Jesli twoje zycie i twoja 
wolnosc i mozliwosc decyd-
owania tego czego sobie 
zyczysz, a czego nie i nie 
korzystasz z ciezko wywal-
czonych przez pokolenia 
dunczykow dobrych warun-
kow pracy, skontaktoj sie z 
nami, zwiazkowcami. 

My budowlancy postano-
wilismy, azeby kazdy czlonek 
naszego klubu byl „Amba-
sadorem zwiazkowym” na 
miejscu pracy i w wolnym 
czasie. 

Czasami potrzeba tak 
malo jak wysluchania dru-
giej osoby, podania bratniej 
reki,podanie telefonu czy 
adresu albo odpowiedzi na 
pytanie a najwazniejsze 
solidarnosci/trzymac sie   
razem.n

Dlatego zrobilismy pierwszy 

krok, zalozylismy klub



Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych 
Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Polski telefon pod ktorym, mozesz zostawic wiadomosc tel: 50 53 38 68 

Po przesluchaniu wiadomosci skontaktujemy sie z toba.

Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk i www.3fdk 

Polski Kolego – zobacz tutaj!

Spotykamy sie ponownie w Polskim Klubie Zwiazkowym

W piatek 6 lipca 2007 o godz. 18.00
na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby w TIB 9

Na spotkaniu beda serwowane kanapki, zimne i 
cieple napoje.

Pytania zwiazane z klubem prosimy kierowac do:
Marcina: 23 43 75 34 oraz Roberta 22 79 89 60.

- Nie chcemy byc dluzej trak-
towani gorzej niz Brytyjczycy 
i Irlandczycy – mowia pracu-
jacy w Irlandii nasi rodacy. 
Powiedzieli dosc i zorgani-
zowali pod koniec kwietnia 
duzy strajk w Dublinie. 

Protest przeciwko 
dyskryminacji w Irlandii

To najwieksze jak dotad 
wystapienie imigrantow 
przeciwko wykorzysrywaniu 
i lamaniu praw pracownic-
zych. Tego samego zdania 
sa zarowno Polacy, jak i 
przedstawiciele najwiekszego 

irlandzkiego zwiazku zawo-
dowego SIPTU. Bezposred-
nia przyczyna wybuchu tak 
silnego protestu byla dysk-
ryminacja i wykorzystywanie 
Polakow przez Musgrave, 
najwieksza irlandzka korpo-
racje posiadajaca siec skle-
pow Centa Supervalu, Londis 
i Budgens. W magazynach i 
hurtowniach nalezacych do 
tego potentata zatrudnieni sa 
na  masowa skale imigranci 
z nowych krajow Unii. Pra-
codawca nie podpisal bez-
posrednio kontraktow z nimi  
- jak to czyni z pracujacymi 
dla niego Irlandczykami i 
Brytyjczykami – tylko odnaj-
muje ich od agencji pracy 
tymczasowej.

- Jestesmy traktowani 
znacznie gorzej niz oni 
– dowodza pracujacy dla 
Musgrave Polacy. 

Zarabiamy ok. 10 euro za 
godzine, podczas gdy tubylcy 
za ta sama prace maja nie 
mniej niz 16 euro! Poza tym 
notorycznie przydzielana jest 
namj znacznie ciezsza praca i 
nie dostajemy tez naleznych 
nam pieniadzy za nadgod-
ziny. n

Ilosc obecnych na pierwszym spotkaniu i przylaczenie sie do  
polskiego klubu zwiazkowego dla pracujacych w Danii  bylo 
sukcesem. Na spotkanie przybylo okolo 60 osob, po spozyciu 
posilku i towarzyskich rozmowach uczestnicy zostali powitani 
przez przewodniczacego Zrzeszenia Zawodow Budowlanych, 
Andersa Olesena.

Podkreslil on w swoim przemowieniu, ze pierwsze spotkanie 
zostanie zapisane w historii ruchu zwiazkowego. To pierwszy 
raz polscy koledzy biora sprawy w swoje wlasne rece i organi-
zuja sie azeby ochraniac i walczyc o rowne warunki pracy. 

Klub kladzie nacisk na, azeby na miejscach pracy czlonko-
wie byli „ambasadorami” zwiazkowymi. Istnieje wiele prze-
sadow o ruchu zwiazkowym dlatego potrzeba wiadomosci i 
informacji. Jedno z pierwszych co klub chce zorganizowac 8 
czlonkow zyczenie) jest spotkanie i poinformowanie o przepi-
sach podatkowych, ekonomi itp. 

Czlonkowie klubu podjeli decyzje ze, przynaleznosc do 
klubu wynosi 50 koron. 

Zobacz zaproszenie na nastepne spotkanie. n

Polacy maja swoj wlasny 

Internet informacje: 
www.bygsam.dk i www.3f.dk i www.polonia.dk


