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Invitation til konferencen 

Et Socialt Europa 
En fordel for eller trussel mod dansk velfærd og arbejdsmarkedsmodel? 

Dato: Fredag d. 30.september 2016  

Tid: Kl.: 09.00 – 13.00  

Sted: FIC /3F Salen Svanevej 22, 2400 København NV – indgang gennem porten 

 

En række temaer om social- og arbejdsmarkedspolitik skaber stor folkelig utilfredshed i Europa. 

Arbejdsløsheden, her under ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden i Europa er stor. De sociale og 

økonomiske vilkår er i mange lande, specielt i Sydeuropa, er utroligt ringe for mange mennesker. 

80 mio. europæere lever under deres lands fattigdomsgrænse. Mange søger væk fra eget land for 

at få et job og en bedre indkomst. Arbejdskraftens fri bevægelighed har ført til, at mange har taget 

et job i et andet EU land, hvor der opstår løntryk, social dumping, unfair konkurrence med 

landenes egne lønmodtagere, og udfordrer landenes velfærdssystemer og 

arbejdsmarkedsmodeller. Også i Danmark fylder denne debat meget.  

Jean Claude Juncker Kommissionen måtte ved sin tiltræden love Europa-Parlamentet og de 

nationale regeringer i Rådet, at der ville blive taget fat på dette. EU Kommissionens udspil til en 

social søjle i EU er et forsøg på at imødekomme dette.  

Er det godt nok, for lidt eller for meget? Hvad er indholdet? Hvad er retsgrundlaget?  
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Hvad er koblingen til internationale aftaler og konventioner? 

Kan det forenes med landenes velfærdssystemer og arbejdsmarkedsmodeller?  

Er Danmark i kraft af den danske model på arbejdsmarkedet og vores velfærdssystem 

Bliver Europa Kommissionens forslag kun til fine hensigtserklæringer uden reel konsekvens for den 

enkelte og i det enkelte land, og er det svaret på de reelle udfordringer? Skal alt bare afvises eller 

godtages? I så fald hvad er i dansk interesse? Hvad vil arbejdsmarkedets parter?  

Det sætter konferencen fokus på, så vi I Danmark kan få en ordentlig debat om indhold, positive 

og negative konsekvenser og en stillingtagen hertil.  

Program: 

Kl. 08.30 Ankomst og registrering 

Kl. 09.00 Velkomst på vegne af arrangørerne om baggrunden for konferencen  

Kl. 09.15 Hvad er baggrunden, forudsætningerne for og indholdet af Europa Kommissionens     

                 forslag til en social søjle i Euro-landene/EU 

                 v/Claus Larsen-Jensen, Direktør i FIC, Tidligere MEP og Formand for   

                 Folketingets Europaudvalg 

Kl. 10.15 Kaffe 

Kl. 10.30 Fagbevægelsens erfaringer med social dumping og indsatsen for ordnede forhold    

                 Eksempler fra 4 brancher: 

 Social dumping i bygge- og anlægsbranchen 

                               v/ Michael Severinsen, Opmåler, 3F Byggeri-, Jord- og Miljøarbejdernes  

                               Fagforening 

 Social dumping i Transportbranchen:  

 

Problemer med lavpris flyselskaber 

v/ Anders Mark Jensen, Næstformand, Flyvebranchens Personale Union 

 

Problemer med Uber og Carbotagekørsel m.v. i transportbranchen 

                               v/ Repræsentant fra 3F Forbundets Transportgruppe (tilsagn/navn følger senere) 

 Social dumping i Servicebranchen 

                              v/ Jan Mathisen, Afdelings Sekretær, 3F København  
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                      Debat 

Kl. 12.00 Hvad mener LO og FTF om en social søjle i EU? 

                 v/ Heidi Rønne, International Sekretær, FTF 

                 v/ Peter Waldorf, EU Konsulent i LO, tidl. Generalsekretær i International Public Service  

                 Union 

                  

Kl. 13.00 Afslutning  

 

Ordstyrer: Preben Foldberg, Økonomichef i FIC, Tidl. Leder af LO’s EU kontor i Bruxelles. 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske senest d. 20.september 2016 til annelise.pedersen@fic.dk   

Det er gratis at deltage  

Arrangører: 

                         

3F Københavns Chauffører                                                               
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