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Min kamp mod EU-mindsteløn er hverken “klynkeri” eller “navlebeskuende”
Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet
Ulvelunden 4, 4622 Havdrup

I et opslag på sin Facebook-side skriver det radikale folketingsmedlem Jens Rohde, at det er
“navlebeskuende klynkeri”, når jeg forsøger at stoppe EU-Kommissionens planer om at indføre en
lovbestemt mindsteløn i Danmark. Her må jeg sige, at der er stor forskel på at være radikal og
socialdemokrat.
Jens Rohdes logik er, at fordi 22 EU-lande allerede har en national mindsteløn, og fordi
kommissionen vurderer at have hjemmel til at indføre en mindsteløn på EU-niveau, så kan vi lige så
godt droppe kampen for vores danske model.
Jeg kunne ikke være mere uenig. Først og fremmest kan der rejses tvivl om, hvorvidt kommissionen
overhovedet har lovhjemmel til at blande sig i løndannelsen i Danmark. Dernæst er det særdeles
usikkert, om en lovbestemt EU-mindsteløn overhovedet løser problemet. For alle de lande, der i dag
har en lovbestemt mindsteløn, har arbejderfattigdom.
Derfor har jeg forsøgt at lægge reelle løsninger på bordet, som kommer problemet med
arbejderfattigdom til livs - uden at svække vores danske model.
Jeg har foreslået, at vi sætter ind over for nultimers-kontrakter, stopper den systematiske udnyttelse
af midlertidige ansættelser og indfører tidssvarender definitioner af “selvstændige” på nationalt
niveau. Jeg har naturligvis også kæmpet for, at vi får styrket retten til at organisere sig, så f.eks.
platformsmedarbejdere og folk i atypiske ansættelser får en lovsikret ret til at forhandle
overenskomster. Jeg har sat fokus på, at den sociale dialog mellem lønmodtagere og arbejdsgiver
skal styrkes på EU-niveau.
Siden jeg tog hul på arbejdet i Europa-Parlamentet, har jeg talt med fagbevægelse og
arbejdsgiverforeninger fra Danmark, Norden og Europa, og jeg har holdt møder med talrige
politiske med- og modspillere for at bane vejen for alternativer til en lovbestemt EU-mindsteløn.
For som socialdemokrat er jeg stærkt optaget af at sikre et retfærdigt arbejdsmarked i hele Europa.
Men jeg mener ikke, at at vi skal ofre vores danske model for at tækkes EU-Kommissionen og deres
forestilling om, at en mindsteløn kan løse problemerne i et snuptag.

