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Tylko w ciągu 2 miesięcy 
2010 roku stopa bezrobocia 
w Danii wzrosła z poziomu 
3,9% w grudniu 2009 do 
4,3% na koniec lutego.

Największe problemy ze 
znalezieniem pracy mają 
budowlańcy, wśród których 
w samej tylko Kopenhadze 
bezrobotnych jest 27% 
malarzy, 20% cieśli a wśród 
murarzy i pomocników 
murarskich bez pracy jest 
nawet co drugi z nich !!! 

Związkowe Kluby 
Bezrobotnych (A-kluben) 
podjęły – wzorem lat 80 
tych ubiegłego stulecia 
– inicjatywę stworzenia 
Ogólnokrajowej Akcji celem 
przeciwdziałania rosnącemu 
bezrobociu i braku inicjatywy 
rządowej w tej dziedzinie.

W poniedziałek 8 marca  
na Trekronagade w Kopen-
hadze odbyła się Krajowa 
Konferencja Bezrobotnych 
zorganizowana przez Kluby 
Bezrobotnych działające 
przy związkach zawodowych. 
Łącznie zjechało do Kopen-
hagi 116 przedstawicieli, 
wśród których było także 
8 przedstawicieli Polskiego 
Klubu Związkowego. 

Po tradycyjnym śniadaniu 
i przywitaniu przez Tscher-
ninga Johansena -przedsta-
wiciela Klubów Bezrobotnych 
rozpoczęła się merytoryczna 
część konferencji. 

Przedstawiona na 
początku  statystyka 
bezrobocia wywołała w 
świadomości zebranych 
spore „zamieszanie” -  w 

Bezrobotni wszystkich klubów łączą się

czerwcu 2.000 roku było w 
całej Danii 45.800 bezrobot-
nych zaś do grudnia 2009 
nastąpił wzrost ich liczby o 
75.600 osób czyli o 165% !!! 
– i podkreśliła rangę pro-
blemu bezrobocia w Danii. 
Bezrobotni w 13 punktach 
przedstawili swoje żądania:

1. Podwyżka zasiłku o 
min. 25%, 

2. Równe zasiłki dla 
wszystkich bez względu na 
wiek i okres bezrobocia,

3. Oplacanie składek eme-
rytalnych za bezrobotnych, 
chorych i kobiety na urlo-
pach macierzyńskich,

4. Zniesienie żenujących 
przepisów odnośnie dyspo-
zycji i niesłusznych kontroli 
bezrobotnych,

5. Zniesienie 
obowiązkowego „kliknięcia” 
na stronie Jobnet,

6. Likwidacja przymusu 
aktywizacji ,

7. Wprowadzenie 

państwowych urzędów 
pracy na miejsce sprytnych 
pośredników, 

8. Rozpoczęcie tzw. „zie-
lonych inwestycji” w oparciu 
o pożyczki gwarantowane 
przez państwo, 

9. Zniesienie podwyżek 
podatków i rozwój inwestycji 
państwowych, 

10. Równych warunków 
pracy dla wszystkich – stop 
dumpingowi płacowemu i 
socjalnemu, 

11. Wykony- wanie 
wszystkich prac zgod-
nie z prawem i układami 
zbiorowymi,

12. Wznowienie kon-
troli na granicach, jako 
odpowiedź na wolny rynek 
UE i swobodny przepływ 
siły roboczej pomiędzy 
państwami UE, 

13. Zniesienie wszyst-
kich odliczeń podatkowych 
powodujących nierówna 
konkurencję (np. ulga za 
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Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz 
hydraulicy, kowale i spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Zaproszenie na spotkanie Polskiego Klubu

Zwiazkowego

W sobote dnia 20 marca 2010 o godz.16.00 w siedzibie TIB9 
odbedzie sie spotkanie klubu. Zapraszamy wszystkich

czlonkow, zainteresowanych i gosci.

Program spotkania: porozumienia zbiorowe, kasa bezrobocia i 
kurs integracji na dunskim rynku pracy.

Ze wzgledu na cieply posilek prosimy o telefoniczne poinformowanie 
Marcina lub Roberta o udziale w spotkaniu.

pracę poza miejscem za-
mieszkania, odliczanie kosz-
tów wyżywienia i dojazdów 
do pracy).

Nad tymi żądaniami 
rozgorzała dyskusja. Pr-
zedstawiciel Polskiego 
Klubu Związkowego ostro 
zaprotestował przeciwko za-
pisom punktu 12 zbierając za 
swoje wystąpienie gromkie 
oklaski. Wycofano się z niego 
w całości gdyż był on prakty-
cznie nie do zrealizowania. 

Mamy przecież Europę 
bez granic, mamy swobodę 

przemieszczania 
się i wprowad-
zenie jakichkol-
wiek rygorów 
w tym zakresie 
przez którekol-
wiek państwo 
UE byłoby 
sprzeczne z 
obowiązującym 
w UE 
porządkiem 
prawnym. Jedną 

z propozycji przeciwdziałaniu 
bezrobociu poprzez inwesty-
cje w Grønne Job (Zielone 
Prace) przedstawił Jesper 
Lund Larsen z 3F. 

Okazuje się, że 1 mld DKK 
inwestycji w tym zakresie 
daje 1.000 nowych miejsc 
pracy a w ciągu kilku lat 
może ich powstać nawet 
50.000. Szczególnie dotyczy 
to takich „zielonych” branż 
jak produkcja biogazu, geo-
termia, baterie słoneczne, 
energia wiatrowa, pompy 

cieplne, ekologiczne środki 
transportu. 

W lokalnych 
społecznościach związki 
zawodowe odgrywają bardzo 
dużą rolę dlatego też – jak 
podkreślali mówcy – należy 
naciskać na lokalnych poli-
tyków i lobbować w kierunku 
uruchamiania lokalnych 
inicjatyw i inwestycji ekologi-
cznych. Tylko takie działania 
przyniosą w przyszłości za-
mierzony skutek.  

Jeden z bezrobotnych Po-
laków zapytany jak wygląda 
narzucona przez Jobcenter 
aktywizacja, powiedział, 
iż aby utrzymać prawo do 
świadczenia musi wykazać 
się, iż w ciągu 3 miesięcy 
odwiedził  72 firmy. Jobcen-
ter – nie tylko jego zdaniem 
– nie pomaga w ogóle w 
znalezieniu pracy, mnoży za 
to biurokrację. n

Krzysztof Kozik
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