Fingrene væk fra arbejdstiden
LO, FTF og AC tager afstand fra beskæftigelsesministerens ønske om at forlænge
arbejdstiden for lønmodtagerne.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil, sammen med sine ministerkolleger i resten af
EU, lempe reglerne for, hvor meget lønmodtagerne i EU må arbejde.
Europa-Parlamentet skal stemme om reglerne i næste uge. Parlamentet lægger op til at sikre
lønmodtagerne en ordentlig beskyttelse. Men det har beskæftigelsesministeren opfordret de danske
medlemmer af Parlamentet til ikke at stemme for.
De faglige organisationer tager kraftigt afstand fra beskæftigelsesministerens forsøg på at svække
de europæiske lønmodtageres beskyttelse mod i perioder at arbejde mere end hvad der er
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
LO, FTF og AC har nu protesteret i et brev til beskæftigelsesministeren. Formændene for de tre
hovedorganisationer siger i forbindelse med afsendelsen af brevet:
- Beskæftigelsesministeren vil gøre det mere almindeligt at arbejde over 48 timer om ugen, uden
sikkerhed for at lønmodtagerne får en ordentlig betaling for det. Det tager jeg klart afstand fra, siger
LO’s formand Harald Børsting.
- Der er slet ikke noget behov for at forringe EU-reglerne. For eksempel har de offentlige
arbejdsgivere ikke haft ønsker til ændringer i arbejdstiden, endsige ønsker der blev umuliggjort af
de nuværende regler. Det står hen i det uvisse, hvad ministeren vil opnå ved at forringe den
nuværende EU-beskyttelse af lønmodtagerne, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
- Beskæftigelsesministeren er tilsyneladende den eneste i Danmark, der ikke har opdaget, at
danskerne allerede arbejder mere. Arbejdsmiljøet for danske lønmodtagere vil blive forringet, hvis
ministeren får held til at fjerne den beskyttelse, som EU-reglerne i dag giver lønmodtagerne, når det
gælder arbejdstidens længde, siger formanden for Akademikernes Centralorganisation Sine
Sunesen.
Europa-Parlamentet stemmer om EU-direktivet vedrørende arbejdstid d. 17. december ved deres
samling i Strasbourg. De faglige organisationer sætter nu deres lid til, at de vil sikre lønmodtagerne
en ordentlig beskyttelse.
Læs brevet til beskæftigelsesministeren
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