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Spotkanie klubu
Manifestacja ZMIANA TERAZ – inicjatywa 
w celu stworzenia zmian politycznych w 
Europie.

W dniu 29 marca spotykamy sie naj-
pozniej o godz.15.50 na Axel Torv (plac 
naprzeciwko glownego wejscia do Tivoli) 
skad dalej przejdziemy pochodem przed 
Sejm/Folketinget – Christiansborg Slot. 
Przeczytaj wiecej na: www.bygsam.dk – 
polski klub

•  Bekæmp jobkrise, ungdomsledighed  
og rå finansmagt

• Beskyt klima og miljø
• Forsvar velfærd og solidaritet
• Stop social dumping i EU

MIKROFONHOLDER OG SPILFORDELER: Flemming Jensen, skuespiller

VELKOMST: Peter Kay Mortensen (LO Storkøbenhavn)

MUSIK: Mouritz/Hørslev Projektet, Mellemblond, Benny Holst Trio

TALERE: Peter Hougård Nielsen (3F/BAT-kartellet), Dennis Kristensen (Forbundet FOA), Claus Hedegaard 
Knudsen (Det Økologiske Råd), Christian Treholt (Erhvervsskolernes Elevorganisation), Peter Bøgh (3F 
Ungdom), Johan Lindholm (Svensk byggearbejderforbund, Byggnads), Trine Pertou Mach (forkvinde, 
Mellemfolkeligt Samvirke / Robin Hood-skattekampagnen)

ARRANGØR: www.forandringnu.dk

BRUG KRISEN TIL GRØN OG SOCIAL OMSTILLING AF EUROPA

DEMONSTRATION TORSDAG DEN 29. MARTS

CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS KL. 16.30
STJERNE

DEMONSTRATION:
Klimajob – og nul  social dumping!

Nytorv kl. 15.00Talere: Anders Olesen, formand og de græske stålarbejderes formandArr. Byggefagenes Samvirke
LO Storkøbenhavn

MUSIK:
Mouritz/ 

Hørslev Projektet

Mellemblond

Benny Holst Trio

W ostatnim numerze Kolega, informowalismy o 
nowych inicjatywach na rynku pracy ze strony 
wladz. 7. marca 2012, Inspekcja Pracy (AT), 
Urzad Podatkowy (Skat), Policja (Politi) prze-
prowadzily pierwsza wspolna krajowa akcje.
Minister Zatrudnienia i Minister Podatkow 
uczestniczyli takze w akcji. Mette Frederiksen, 
minister zatrudnienia powiedziala: ”Dzisiejsza 
akcja jest pierwsza wspolna akcja, ktora ma 
wzmocnic wspolprace instytucji i wladz, ktore 
maja zwalczac „social dumping”. To jest wazne 
abysmy mieli kontrole nad dunskim rynkiem 
pracy”.

Thor Møger Pedersen, minister podatkow 
uwaza ze:

”Jest to centralnym politycznym zadaniem, 
azeby zabezpieczyc dunskie przedsiebiorstwa 
przed unfair konkurencja ze strony zagranicz-
nych firm”. I dodal dalej:

”Lub w przeciwnym razie „poprawne” 
dunskie firmy utraca zamowienia, poniewaz 
inne dunskie firmy zatrudniaja zagraniczna sile 
robocza na gorszych warunkach niz na tych, 
ktore dotycza dunskich pracownikow. Dla-
tego jestem bardzo zadowolony, ze wzmozony 
wklad taraz bedzie fokusowal bezposrednio na 
wszystkie przedsiebiorstwa, krajowe i zagrani-
czne aby one przestrzegaly regoly i przepisy”.
Morten Bødskov, minister sprawiedliwosci 
oswiadczyl:

”Podkreslam ponownie, ze policja wlozy 
ukierunkowany wklad we wspolprace z innymi 
organami kontroli, tak azeby wladze bezpos-
rednio kontrolowaly miejsca pracy, gdzie pra-

Pierwsza 
wspolna akcja 
przeciwko 
”social 
dumping”

cuje nielegalna sila robocza”.
Niektore rezultaty akcji z rejonu Kopen-

hagi: Kontrola natknela sie na budowach na 
prawie 100 zagranicznych firm. 23 z nich 
pracowaly nielegalnie – nie byly zarejestro-
wane w RUT. Urzad Podatkowy na miejscu 
stwierdzil, ze 80 firm daly podstawy do 
dalszej kontroli.Inspekcja Pracy wstrzymala 
prace z powodu niebezpiecznych warunkow 
bhp w stosunku do 24 zagranicznych i 31 
dunskich firm.        



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 60) lub 
agnieszka.kluczyk@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej 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:
- Poczatek,sniadanie od godz.7.30

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

Transport dla slabo poruszajacych sie busem
Program dla dzieci:

- godz.8.00 – sniadanie 
- godz.8.30 – pokazy magi/Benny Schumann

- godz.9.15 – rozne zabawy i konkurencje dla dzieci
- godz.9.45 – parowki i napoje dla dzieci
- godz.10.15 – wyjscie do Fælledparken

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

27 lutego 2012 członkowie 
Klubu Polskiego przy Związku 
Zawodowym 3F, ich rod-
ziny i przyjaciele zwiedzili 
duński parlament. Zapros-
zenie otrzymaliśmy od Finna 
Sørensena (lewo na zdjeciu), 
Enhedlisten posła do parla-
mentu. Finn oprowadził nas 
po Folketinget opowiadając 
o historii demokracji i parla-
mentaryzmu w Danii. 

Zaprezentował nam 
najstarsze duńskie do-
kumenty ograniczające 
władzę absolutną 
władców i przekazujące 
część władzy w ręce re-
prezentantów wyższych 
warstw społecznych. 
Przechadzaliśmy się prze-
stronnymi, bogato ale ze 
skandynawskim umiarem 
zdobionymi w marmury, 
portrety i rzeźby korytarzami 
i dotarliśmy do sali plenarnej, 
sporo mniejszej niż sala 
plenarna Sejmu co tłumaczy 
się mniejszą liczbą reprezen-
tantów pięciomilionowego 
duńskiego narodu. Tu 
mogliśmy na próbę zasiadać 
w różnych fotelach z pewnym 
jednak wyjątkiem – w ga-
lerii na balkonie znajdowało 
się kilkanaście ogrodzo-
nych foteli. W nich prawo 
zasiadania mają jedynie 
członkowie rodziny królew-
skiej. Finn zaprowadził nas 

także do bardziej prywat-
nych pomieszczeń budowli, 
gdzie na stylowym podda-
szu, wśród potężnych belek 
stanowiących konstrukcję 
nośną dachu znajdują się 
biura posłów urządzone bard-
zo zwyczjnie bez żadnego 
przepychu, po prostu jak 
biura. Po zwiedzaniu chętnie 
posililiśmy się smacznymi 
sandwichami jakie posłom 
serwuje parlamentarny 
catering. Nasz gospodarz 
opowiedział nam o aktual-
nych priorytetach Partii En-
hedslisten po czym rozwinęła 
się ożywiona dyskusja a 
wycieczkowicze mieli wiele 
pytań do posła, zapoznali 
go z problemami polskich 
pracowników w Danii a mo-
tywem przewodnim była dys-

kryminacja, niesprawiedliwe 
szufladkowanie i rozpows-
zechnianie krzywdzącego 
wizerunku Polaków nie tylko 
na rynku pracy ale także 
w odbiorze społecznym, 
w urzędach i instytucjach. 
Ograniczony czas nie pozwolił 
na poruszenie wszystkich 
bolączek i nie wszyscy mieli 
szansę się wypowiedzieć. 
Mimo tego niedosytu byliśmy 
z wycieczki zadowoleni. 
Członkowie Klubu Polskiego 
przewidują następne wspólne 
akcje no i oczywiście konty-
nuujemy nasze comiesięczne 
spotkania, na które zapras-
zamy wszystkich bez względu 
na przynależność związkową 
czy też jej brak.

Maciej Slezak

Wizyta w Sejmie


