FAGLIGT.EU FOKUS: ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

KAN EU GØRE MERE FOR AT SKABE SOCIAL
TRYGHED I EUROPA?

HVAD GØR EU?

BAGGRUND

I 2016 kom EU-Kommissionen med et
10 år efter finanskrisen brød ud, er der

udspil om en søjle for sociale

stadig meget høj arbejdsløshed i EU, ikke

rettigheder, som blev

mindst blandt unge. Samtidig sker der

underskrevet den 17. november

nye ændringer på arbejdsmarkedet, som

2017. Søjlen indeholder 20 principper,

skaber mere usikre ansættelsesformer,

som skal tjene som ledestjerner på vej

blandt andet flere freelancere. I nogle

mod mere tryghed for borgerne i EU-

lande vokser antallet af working poors,

landene. EU-Kommissionen har samtidig

som betyder, at man arbejder, men

foreslået konkrete forslag som en del af

stadig ikke kan få økonomien til at hænge

søjlen, på blandt andet ligestilling

sammen.

og beskyttelse ved usikre ansættelser.

SØJLENS INDHOLD

10%
af europæiske arbejdstagere,
er i fare for at ende som
working poors
Kilde: ETUI

Den europæiske søjle for sociale
rettigheder består af følgende kapitler,
hvorunder der er konkrete principper
knyttet til:
- Lige muligheder og tilgang til

16%
af de europæiske unge er
arbejdsløse

arbejdsmarkedet
- Fair arbejdsvilkår
- Social beskyttelse og inklusion

Kilde: Eurostat

HVAD MENER DANSK
FAGBEVÆGELSE?
Fagbevægelsen er positivt stemt

Det er dog vigtigt, at søjlen ikke står i

overfor en søjle for sociale

modstrid til den danske model, hvor løn

rettigheder. Dette set i lyset

blandt andet forhandles mellem

af håndteringen af finanskrisen med

arbejdsmarkedets parter. Derfor er det

fokus på besparelser og reformer,

positivt, at søjlen er en række principper,

som især har ramt hårdt i syd-

der kan pejles ud fra.

europæiske lande.

MØD HELLE

HVAD KAN DU GØRE?

”Jeg er glad for at være selvstændig,

Du kan følge med i spørgsmålet om

men vi har færre rettigheder end de

søjlen for sociale rettigheder på

fastansatte. Så når jeg er på arbejde,

Fagligt.EU, hvor du også kan tilmelde

har jeg ikke de samme vilkår, som alle

dig et nyhedsbrev. Her kommer også

andre. Kampen for basale rettigheder

nyheder om working poors, usikre

for alle, går på tværs af grænser. Derfor

ansættelser mv. Siden drives i
fællesskab af LO, FTF og

tror jeg det er en vigtig kamp at tage –
også i EU”

Helle er selvstændig i København

Dette faktaark er en del af et samlet fokus på arbejdskraftens frie
bevægelighed i EU. Projektet er støttet af Europa-Nævnet.

Akademikerne.

