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Poul Erik Skov Christensen, formand for SiD
(uddrag)

Der blev langet hårdt ud efter den borgerlige regering i SiD-formandens 1.
maj-tale. Poul Erik Skov Christensen er overrasket over, hvor aggressivt
Venstre og Konservative er gået til angreb på fagbevægelsen.

- Ikke siden vi sidst havde en ren højre-regering tilbage i 1920'erne har vi
oplevet en så krigerisk regering, sagde Poul Erik Skov Christensen på et 1.
maj-møde i SiD Ringe.

Hvis regeringen skal have et ordentligt modspil, mener Poul Erik Skov
Christensen, at det er afgørende med stærkere faglige organisationer – som et
nyfusioneret forbund mellem SiD og KAD.

- I onsdags sagde kongresserne i de to forbund klart ja til en fusion. Nu er det
så op til vores næsten 400.000 medlemmer at afgøre ægteskabet. Skal vi
danne Danmarks bedste og stærkeste fagforening? Vi har brug for det. Vi har
brug for kraft til at imødegå de mange politiske angreb, sagde Poul Erik Skov
Christensen. 

Bagmænd skal straffes 
SiD-formanden opfordrer også til kamp mod de bagmænd, som hyrer billig
arbejdskraft på Østeuropa.

- Vi vil ikke se passivt se til, mens billig østeuropæisk arbejdskraft dukker op
på danske arbejdspladser, sagde SiD's forbundsformand Poul Erik Skov
Christensen

Ifølge SiD-formanden løser de nye overgangsregler for øst-arbejdere kun en
del af problemet med billig arbejdskraft fra Polen og andre østeuropæiske
lande.

- Det er jo før set, at danske bagmænd er hurtige til at udstyre den
udenlandske arbejdskraft med falske papirer og lønsedler, så alt på overfladen
ser tilforladeligt ud. Og det er da tankevækkende, at det altid er blandt
storbønder, godsejere, direktører og flossede forretningsmænd, vi afslører
illegale arbejdere fra Østeuropa.

SiD-formanden er forarget over, at de illegale arbejder ofte lever under
kummerlige vilkår i skurvogne uden de mest almindelige fornødenheder.

- Vi skal huske på, at bag udnyttelsen af billig udenlandsk arbejdskraft står der
altid en villig dansk arbejdsgiver. Det altså inden for Dannevangs egne
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grænser, i vores egen kolonihave, at de egentlige forbrydere skal findes. 

International solidaritet 
Poul Erik Skov Christensen talte varmt for internationale solidaritet med den
tredje verden. 

- I SiD har vi stolte traditioner for at hjælpe fattige, ufaglærte arbejdere
mange steder i verden. Vi hjælper dem først og fremmest med at organisere
sig og stille krav om forbedringer i arbejdsvilkårene. Vi lader de spæde
demokratier vokse frem. Vi understøtter deres krav om grundlæggende
menneskerettigheder. Og vi hjælper med at forbedre arbejdsmiljøvilkårene.

Ifølge Poul Erik Skov Christen-sen er dette arbejde desværre under hårdt
angreb, da VK-regeringen er i gang med at kvæle fagbevægelsens u-
landsprojekter.

Det er blandt kommet til udtryk i det målrettede forsøg på at lukke
Fagbevægelsens Ulandssekretariat. 
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