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SYNSPUNKT:DEBAT 
SIDEN ER REDIGERET AF JAKOB POULSEN

Dårligt arbejdsmiljø koster Danmark 
cirka 80 milliarder kroner årligt i sy-
gefravær, nedsat produktion osv. Det 
kan vi gøre bedre!

Det psykiske arbejdsmiljø er alt for 
lavt prioriteret både på arbejdsplad-
serne og fra politisk side. Mange ar-
bejdsgivere har travlt med resultat-
mål og effektiviseringsøvelser - det 
giver flotte tal i årsregnskabet. Men 
giver det medarbejdere, der trives? 
Vel gør det ej.

Vi kan ikke blive ved med at se pas-
sivt til, mens folk falder som fluer på 
grund af stress. Det er ledelsens an-
svar, at udfordringerne løses i fælles-
skab på arbejdspladsen, men det er 
ingen nem opgave.

I HK Privat har vi for nylig samlet 
180 arbejdsmiljørepræsentanter for 
at klæde dem på til opgaven med at 
påvirke både det fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø på deres arbejdspladser 
i en positiv retning. Især det psykiske 
arbejdsmiljø er svært og komplekst. 
Mobning, konflikter, seksuel chikane 
og stress kan ikke måles og vejes. Det 
opleves individuelt, men vi er nødt til 
at forebygge det i fællesskab.

Her spiller arbejdsmiljørepræsen-
tanterne en stor rolle. På konferencen 
fik vores arbejdsmiljørepræsentanter 
redskaber til konflikthåndtering, til at 
spotte og afhjælpe mistrivsel og chi-
kane og til at konkretisere det kom-
plekse psykiske arbejdsmiljø, så det 
er nemmere at tale om på arbejds-
pladsen. Men lederne skal også ud-
dannes. De ved alt for lidt om psykisk 
arbejdsmiljø, og de er slet ikke rustet 
til at gå ind i arbejdet med at forbed-
re det.

HK’s mål for arbejdsmiljøet er: Kla-
re regler for psykisk arbejdsmiljø, 

hvor roller og ansvar er tydelige. Ar-
bejdspladser hvor vi er sikre på, at le-
dere har den nødvendige viden om 
psykisk arbejdsmiljø. En national 
handlingsplan for stress, der skal sik-
re at arbejdspladser, sundhedsvæsen 
og beskæftigelsessystem arbejder 
sammen om at forebygge og behand-
le stress og fastholde folk i deres ar-
bejde.

Vi - og særligt politikere og arbejds-
givere - skal tage det psykiske ar-
bejdsmiljø mere alvorligt. Det skylder 
vi hinanden på arbejdspladserne, 
men vi skylder også hinanden at bru-
ge vores penge fornuftigt. Tænk, hvad 
samfundet kunne få for 80 milliarder 
kroner.

Kurt Jørgensen
formand for HK Privat Sjælland
Valbyvej 65, 4200 Slagelse

Samfundet spilder 80 milliarder om året

Det er helt utroligt, at Mette Bock og 
andre fra Liberal Alliance kan mene, 
at der ikke længere er problemer med 
social dumping. Deres tal stemmer 
overhovedet ikke overens med de er-
faringer, som både fragt- og tu-
ristchauffører og vognmæng oplever. 
De mærker hver dag, hvordan de 
presses på løn, arbejdsforhold og 
konkurrence.

De stemmer heller ikke overes med 
erfaringerne i landbruget, hvor min-
dre end halvdelen af landbrugene er 
overenskomstdækket - eller hotel- og 
restaurationsbranchen og rengø-
ringsbranchen, hvor forholdene ofte 
er horrible.

Jeg kan anbefale, at politikere, der 
udtaler sig så langt fra virkeligheden, 
kommer i praktik i en fagforening el-
ler i en af de berørte brancher.

Arbejdere fra EU og andre lande 
skal være velkomne i Danmark, men 
de skal arbejde på overenskomst-
mæssige vilkår. Vi har stadig billedet 

af de udenlandske chauffører uhum-
ske indkvartering ved Kruså på 
nethinden - og vi ser hver dag proble-
mer med løn og arbejdsmiljø på byg-
gepladser over hele landet.

I 2018 da Københavns kommune 
indførte kontrol med social dumping 
i kommunen, var der 44 procent af 
kontrollerne, der afslørede problemer 
med løn og arbejdsvilkår.

Årsagen til social dumping er 
blandt andet, at EU indførte den frie 
bevægelighed på det indre marked, så 
arbejdskraften kan flyttes rundt i he-
le EU. Det skete, uden at man sikrede 
at retten til forhandling om løn, retten 
til overenskomst og retten til faglige 
kampskridt blev sikret samtidig.

Social dumping har betydet kæm-
peregninger til ekstraindsatsen i Ar-
bejdstilsynet, i Skat og i fagforenin-
gerne. Og det vil det gøre mange år 
frem i tiden.

Kampen mod social dumping retter 
sig mod skruppelløse arbejdsgivere, 

som importerer underbetalt arbejds-
kraft for at øge profitten, men også 
med de EU-regler som muliggør ud-
nyttelsen.

Blandt Enhedslistens konkrete krav 
i kampen mod social dumping er:

Social protokol i EU-traktaten, der 
giver faglige og sociale rettigheder 
forrang for arbejdskraftens fri bevæ-
gelighed. Id-kort i byggebranchen og 
andre udsatte brancher, der gør det 
synligt hvem der arbejder på en ar-
bejdsplads og for hvilket firma, de ar-
bejder. Lovgivning om kædeansvar, 
som giver hovedentreprenøren an-
svar for, at han selv såvel som unde-
rentreprenører overholder overens-
komstmæssige løn-og arbejdsforhold.

Denne indsats skal styrkes.

Christian Juhl
spidskandidat for
Enhedslisten på Lolland
Christiansborg,
1240 København K.

Bekæmp social dumping - i EU som i Danmark

Lars Løkke Rasmussen har i sin samtalebog masser 
på hjerte, og det giver god mening at holde en dør på 
klem for et muligt regeringssamarbejde mellem Ven-
stre og Socialdemokratiet.  
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Fornuften bør sejre når 
ny regering dannes
AF TORSTEN ELSVOR, REDAKTØR 
tel@ftgruppen.dk

Der er masser af taktik i den igangværende valg-
kamp, men fornuften bør sejre, når en ny regering 
skal dannes. Godt nok går Venstre og Socialdemo-
kratiet henholdsvis efter en borgerlig-liberal regering 
og en socialdemokratisk regering, men et regerings-
samarbejde mellem de to store gamle partier kan 
og bør bestemt ikke udelukkes, selvom de fleste 
politiske kommentatorer mener det modsatte og li-
gefrem kalder det naivt.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen åbnede tors-
dag selv med udgivelsen af samtalebogen “Befriel-
sens Øjeblik” for den mulighed for at undgå et alt 
for mudret politisk billede efter folketingsvalget. Bo-
gen, skrevet af Kirsten Jacobsen på rekordtid, har 
under alle omstændigheder skabt debat. Bogen er 
lidt af en politisk bombe, men der er bestemt grund 
til at dele Lars Løkkes bekymring for kaos og en 
parlamentarisk krise, hvis vort land skal ledes med 
udspring i ultimative krav fra de mest yderligtgående 
partier. Det er både reelt og klogt at holde en dør 
på klem for et samarbejde henover midten og bygge 
broer der.
Modellen kan både Venstre og Socialdemokratiet 
faktisk hente på Lolland-Falster, hvor der trods poli-
tiske divergenser har været og fortsat er et forbil-
ledligt samarbejde mellem Venstres Marcus Knuth, 
Socialdemokratiets Lennart Damsbo-Andersen og 
Dansk Folkepartis René Christensen.
Naturligvis er der knaster, hvor der ikke er politisk 
enighed. Alt andet ville være helt naturstridigt, men 
politik er både det muliges og umuliges kunst, og 
de bedste løsninger findes tit, når der indgås kom-
promisser. Grundlæggende er partiernes ideologier 
forskellige, og et samarbejde vil kræve indrømmel-
ser fra begge kanter. Det vil være mere end trist, 
hvis vælgerne giver Nye Borgerlige og Stram Kurs 
magt. I så fald vil jeg skamme mig over at være 
dansk.

DAGENS JULIUS

Liberal Alliances Laura 
Lindahl mener, at lavere 
skat giver flere råd til
at få ordnet bryster.

- De får s.. min stemme.


