Nej til social dumping
Jeg vil gerne tegne abonnement på Bladet Kommunist
1/1 år (325 kr.)
1/2 år (175 kr.)
N
Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederiksundsvej
82 st., 2400 København NV
Jeg vil gerne tegne abonnement på Arbejderen
1/ 1/4 år (500 kr.)
Sendes til: Kommunistisk Parti, Landskontoret, Hillerødgade
30A, 2200 København N
Navn:

Stop nedskæringer

Adresse:
Postnr./by:
Læs mere på:

www.kommunist.dk

Kæmp for velfærd

www.arbejderen.dk

Fælles kamp mod social dumping
Folketinget besluttede i 2001, at der skal indarbejdes
sociale klausuler i kontrakterne med private
virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige.
Københavns kommune har derfor indbygget sociale
klausuler i deres aftaler med private entreprenører.
Hensigten med sociale klausuler er at forbygge
udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at fastholde og
rekruttere arbejdskraft.

udlændinge, og det går ud over den samlede
beskæftigelse.
• Men social dumping er langt mere end de
østarbejdere, der går til lave lønninger i byggeriet.
Det er også, når private daginstitutioner og
hjemmeplejefirmaer ikke har overenskomst og
underbetaler deres ansatte.
• Den øgede brug af arbejdsprøvning,
virksomhedspraktik, nyttejob og frivillig
arbejdskraft er også social dumping.

Københavns kommune bruger sociale klausuler for at
modvirke social dumping. Men det er langt fra
tilstrækkeligt til at modvirke og forhindre denne form for
social dumping.

Bekæmp social dumping

Et minimumskrav må være, at kommunen skriver i
udbuds-kontrakten, at entreprenøren risikerer at miste
en del af betalingen, hvis han ikke overholder den sociale
arbejdsklausul, der er skrevet under på.

Vi kræver, at Københavns Kommune skærper kampen
mod social dumping. Kommunen må samarbejde med
fagforeninger for at forhindre social dumping i
forbindelse med udførelse af opgaver for kommunen.

Sociale klausuler har på ingen måde stoppet den
udbredte sociale dumping, som finder sted i København.
Eksemplerne herpå er mange:

Kommunen skal sige fra overfor statens krav om, at
arbejdsløse arbejdere bliver aflønnet på ringere vilkår
end det fremgår af deres overenskomster i forbindelse
med arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, nyttejob mv.

• Når arbejdere i byggeriet ansættes på ringere lønog arbejdsvilkår, giver det ikke kun problemer for
de underbetalte selv, men også for ansatte, der
arbejder på overenskomstmæssige vilkår. Deres
arbejde bliver overtaget af de underbetalte

Kommunisterne i København rejser kampen mod enhver
form for social dumping både før, under og efter valgene
den 21. november.
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