
 
 

Udtalelse 2015-08-17 

Social dumping i fødevareindustrien underminerer de nordiske borgeres tillid til det ”europæiske 

projekt” 

Siden NU’s kongres i 2011 har en del at NU’s medlemsorganisationer oplevet social dumping på de 

nordiske landes arbejdsmarkeder. Samtidig har social dumping hos kødindustrien i Tyskland lagt pres 

på løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og beskæftigelsen i nordiske lande. 

Store fødevarevirksomheder som NU’s medlemsorganisationer har overenskomster med, har ikke 

holdt sig tilbage, og har presset løn- og ansættelsesvilkår ved at anvende vikarer, udstationerede 

arbejdere og 0- timers ansættelseskontrakter.  

Overenskomsten burde være beskyttelse mod social dumping, men alligevel er det lykkedes 

arbejdsgiverne at erstatte fastansatte arbejdere med uorganiseret arbejdskraft der arbejder for en 

lavere løn og under usikre ansættelsesvilkår. Endelig er der fødevarevirksomheder, der prøver at 

frigøre sig fra deres overenskomster. 

Samtidig har myndighederne og fagbevægelsen afsløret et øget brug af illegale indvandrere der 

arbejder under slavelignede vilkår i dele af fødevareindustrien. 

Endelig hævder EFFAT, det europæiske fødevarearbejderforbund, at de ser en sammenhæng mellem 

social dumping, fødevarehygiejne og svindel med fødevarer. 

Der er ingen tvivl om, at udviklingen har været med til at fremme mistroen overfor det EU, blandt 

vores medlemmer og borgerne i de nordiske lande. 

EU-Kommissionens undersøgelse af kødindustrien i Tyskland viser, at en kombination af 

udstationerings-, vikar- og servicedirektivet åbner op for kreativiteten blandt arbejdsgivere, 

vikarbureauer og kriminelle netværk for at bruge og skaffe billig arbejdskraft. 

Undersøgelsen viser også, at de tyske myndighederne har opgivet at føre kontrol med om 

udstationeringerne er i overensstemmelse med EU-retten. Og når myndighederne ikke kan, hvordan 

vil det så være muligt for vores tyske kolleger i NGG at kontrollerer og dokumenterer social dumping 

hos slagterierne. 

NU opfordrer de nationale regeringer, EU-kommissionen og EU-parlamentet til at påtage sig den 

opgave og det ansvar – i samarbejde med fagbevægelsen – at få ryddet op i lovløse tilstand der er 

ved at udvikle sig indenfor fødevareindustrien, for at sikre: 

1. ordentlige løn- og arbejdsvilkår og jobsikkerhed for de ansatte 

2. fri og fair konkurrence, mellem seriøse fødevareproducenter 

3. styrket fødevarehygiejne og færre fødevareskandaler  

Samtidig med, at det vil øge tilliden til det ”europæiske projekt”. 


