
 

Oddajcie Nam nasze bezrobocie 
”Dunski Model” rynku pracy nazywany takze 

Flexicurity/Elastycznosc zmienil swoj obraz. Bylo 

zawsze latwo pracodawcom zatrudniac i zwalniac 

pracownikow, lecz w zamian nikt nie musial 

popadac w ubostwo z powodu 

bezrobocia.Elastycznosc za bezpieczenstwo 

ekonomiczne.  

Ekonomiczne bezpieczenstwo bylo podstawa do 

krotkich wypowiedzen z pracy, z ktorych my 

pracownicy bylismy zadowoleni. Lecz 

bezpieczenstwo co do systemu bezrobocia 

przepadlo. Zamiast tego mamy biurokratyczne 

przepisy i niskie uposazenie bezrobocia. Np. w 

stosunku do zawodu elektrykow wysokosc 

bezrobocia wynosi tylko 43% przecietnej pensji. A 

w latach 80 – tych bylo to ok. 80%.  Dunskie 

uposazenie bezrobocia w stosunku do pensji 

spadlo z 1 miejsca na 14, posrod panstw UE. 

Odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy jest dunski 

parlament i rzady, ktore przez wiele lat niszczyly 

system bezrobocia. Nie ma dyskusji co do tego, ze 

jesli my pracownicy mamy nadal popierac 

flexicurity, nalezy stworzyc nowa polityke i zmusic 

polikykow do dzialan. Jesli my pracownicy nie 

otrzymamy w najblizszym czasie poprawy systemu 

bezrobocia i stawek bezrobocia to, flexicurity 

utonie.  

A my zwiazkowcy i nasze federacje zwiazkowe 

beda musialy w najblizszych negocjajcjach 

krajowych ukladow zbiorowych walczyc o zmiane 

zasad wypowiedzen z pracy. I wprowdzic sztywne i 

bogate oraz dlugie okresy wypowiedzen, jakie 

istnieja w innych krajach. Tej jesieni Fedracja LO 

rozpoczyna kampanie o systemie bezrobocia. Klub 

namawia wszystkich rodakow do czynnego udzialu 

w kampanii. Przypominamy, ze najwyzsze 

bezrobocie brutto anno 2018 wynosi:  18.633 kr.  

 

125 lat – Zwiazku Elektrykow w 

Kopenahdze  
W sobote 

22.09.2018 od 

godz. 16.00 – 

24.00 oddzial 

zaprasza czlonkow 

na impreze 

jubileuszowa.  

Beda serwowane 

posilki i napoje bez 

ograniczen. Zostal 

przygotowany 

bogaty program 

muzyczny z 

zespolami grajacymi muzyke na zywo. To wszystko 

za 125 kr. dla czlonka i ewentualnie jednej osoby 

towarzyszacej.  

Prosze zameldowac swoj udzial najpozniej do 

20.09.18 u Roberta na mail: rpl@def lub sms: 

22798960. 

 

Nauka jezyka dunskiego  
Polski Klub Zwiazkowy dziala juz 11 rok. 

Doswiadczenia klubu sa rozne. Jednym z 

doswiadczen jest sprawa znajomosci jezykow 
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obcych przez Polakow. Ogolnie znajomosc jezykow 

posrod Nas jest delikatnie mowiac nie najlepsza. 

W Danii jezykiem zawodowych jest naturlanie 

jezyk dunski.  

Dla Nas zyjacych w Danii, brak znajomosci 

dunskiego jest problemem i wielkim wezwaniem. 

Ze strony zawodowej brak jezyka zamyka nam 

drzwi przed znalezieniem pracy odpowiadajacym 

naszym kwalifikacja i oczekiwaniom w pracy. Nie 

jeden z Nas ma ukonczone studia czy szkole 

zawodowa ale niestety nie moze wykorzystac tego 

na dunskim rynku pracy. Nie mozemy wykonywac 

prac ktore chcielibysmy wykonywac bo nie znamy 

jezyka. Kiedy juz jestesmy na rynku pracy to mamy 

problemy w rozmowach z pracodawca czy 

pozostalymi pracownikami.  

Mamy z tego powodu problemy z uzyskaniem 

zadawalajacej pensji za prace. Jestesmy czesto 

zestresowani i zmeczeni psychicznie. Zdarza sie 

czesto ze z powodu braku jezyka jestesmy 

wykorzystywani przez pracodawce i 

wspolpracownikow i sa nam przydzielane 

najgorsze czynnosci i funkcje. Nie znamy naszych 

praw pracowniczych i zasad rynku pracy 

egzystujacych w Danii. A juz najgorszym co moze 

Nam sie przydarzyc to wypadkiem w pracy, ktore 

jest niestety powodem do zaplaty najwyzszej ceny, 

utrate zycia. Nemal ze wszystkie kursy czy 

szkolenia odbywaja sie w jezyku dunskim. Brak 

dunskiego zamyka Nam mozliwosci na rozwoj 

zawodowy czy korzystanie z kursow przyuczania 

zawodowego. Z tego powodu ryzykujemy 

pozostaniem wtyle za resta spoleczenstwa. Tak juz 

pozostaja za spoleczenstwem  inne narodowsci, 

ktore przybyly tutaj masowo do Danii przed Nami. 

Poza zyciem zawodowym mamy jeszce nasze zycie 

prywatne, rodziny i wolny czas. Bez znajomosci  

jezyka jest Nam trudno zalatwiac sprawy 

urzedowe i placimy tkzw. doradca fortune za 

blachostki w kontaktach z dunskimi instytucjami i 

urzedami. W zyciu prywatnym i rodzinnym jest  

Nam trudno pomoc naszym dzieciom w lekcjach i 

w tlumaczeniu tematow zwiazanych z nasza ” 

nowa ojczyzna” Dania. A juz wolny czas 

uczestnictwo w tak bogatym zyciu w klubach 

sportowych czy kulturowych jest wrecz 

niemozliwe.  

Ostatnia czescia strat z powodu braku znajomosci 

jezyka tubylcow jest moze mniejsze zadowolenie z 

zycia, mieszkania i pracowania w Danii, bo 

wszystko jest Nam takie obce i nieznajome. A 

przeciez przyjechalismy tutaj i oposcilismy 

wszystko to co bylo Nam tak swietnie znane w 

ojczyznie, Polsce. Oposcilismy to wszystko Nam 

tak drogie, aby byc tutaj w Danii poprostu 

szczesliwym.  

Aby zmienic Nasza sytuacje w Danii I przygotowac 

do lepszej przyszlosci. Polski Klub Zwiazkowy we 

wspolpracy z AOF pracuje nad organizacja 

darmowych kursow nauki jezyka dunskiego. Kursy 

beda odbywaly sie w Kopenhadze i w godzinach 

ktore beda dopasowane do grupy kursistow. Tak 

aby mogli oni znalesc czas na nauke jezyka obok 

swojego zycia zawodowego i prywatnego. Aby 

uczestniczyc w kursach nalezy spelnic minimum 

dwa wymogi: posiadac CPR numer i byc czlonkiem 

jednego ze zwiazkow nalezacych do Federacji 

Zwiazkowej LO.  

Jesli chcesz dowiedziec sie wiecej o mozliwosciach 

nauki jezyka tubylcow skontaktuj sie z dzialaczami 

klubu: Agnieszka: 23457534, Monika: 27773600, 

Mateusz ( Facebook: Mateusz Wegrzyn), Robert: 

22798960 

Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: Robert Olejnik: e-mail rpl@def.dk , mobil: +45 
22 79 89 60; Agnieszka Kluczyk: e-mail: agnieszka.kluczyk@batkartellet.dk, mobil: + 45 23  45 75 34; 
Polski Klub Zwiazkowy: www.bygsam.dk  (szukaj Polski Kolega); Facebook: Polski Klub Zwiazkowy; 
Adres: Tikøbgade 9, 2200 København N / obok stacji Nørrebro, darmowy parking w podworku.  
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