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Vær med
Har du også mod på at tage kampen op mod EU’s indflydelse, kan du kontakte din  lokale 
fagforening eller kontakte: Kim Bilfeldt kimw@bilfeldt.dk, formand for BJMF 3F’s 
EU-udvalg og ansvarlig for Folkebevægelsen mod EU’s faglige udvalg. 

Denne folder kan downloades på følgende hjemmesider:
– 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening  www.3f.dk/bjmf 
og på 
– Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside  www.folkebevaegelsen.dk

Folderen er lavet på baggrund af to offentlige møder, vi har afholdt i København i 2022 om 
Brexit, og hvad det har betydet for arbejdsmarkedet. Ved faglig sekretær (Unison North West 
Manchester) Kevan Nelson.
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Det var ikke en fejl at forlade EU  

Den britiske økonomi kæmper tydeligvis. Renter stiger, og protester fylder i gaderne.  
Men de protester, der bliver vist i danske medier, er de få folk med et banner hvor der 
står ”vi vil have vores stjerne tilbage”. Ellers så ser vi fløje i Skotland, som kræver selvstæn-
dighed, for derefter at kunne vende tilbage til den Europæiske Union. Budskabet er klart: 
Storbritannien betaler prisen for sin beslutning om at forlade EU.

Sandheden skal findes  
andre steder
Der er ingen uenighed om, at Stor-
britannien har alvorlige økonomiske 
problemer, men de startede før Brexit- 
afstemningen i 2016. Storbritannien 
har for eksempel ikke haft overskud på 
handel med varer siden begyndelsen 
af 1980’erne, – og endnu værre, så er lønningerne ikke korrigeret for inflation siden den 
globale finanskrise i slutningen af 2000’erne. 

17 millioner briter tog ikke fejl,  
da de stemte sig ud af EU
Briterne har nu frihed til selv at bestemme og er ikke underlagt de uendelige krav om 
privatisering af offentlig ejendom. Privatiseringerne derovre har total fejlet, det viser 
de store demonstrationer og protester, som især togdriften oplever. Kravet er nu at 
 ”gen”nationalisere den vigtigste infrastruktur – transport, togdriften og selvfølgelig 
højere løn.

EU-domstolen beskytter netop de private selskaber mod at skulle tilbyde en tilsvarende 
løn, når de overtager arbejdsopgaver og ansatte fra det offentlige. Nu er løn og arbejds-
vilkår en kamp kun mellem arbejder og arbejdsgiver. 

Den del af fagbevægelsen, som lagde kræfter i Brexit-kampagnen og som konsekvent 
stemte imod EU-traktater, der blev diskuteret på deres kongresser, ser nu en fremgang 
af medlemstal og ikke mindst aktivitet. Modsat under hele Storbritanniens EU-med-
lemskab, hvor man så dramatiske fald i overenskomstdækningen og medlemskaber af 
fagforeninger. 

” Briterne har nu frihed til selv at 

bestemme og er ikke underlagt de 

uendelige krav om privatisering af 

offentlig ejendom. 

Egen økonomisk politik
De har også fået friheden til at gennemføre statsstøtteregler, sådan så regeringen kan 
 investere i skabelse af grøn, strategisk, industriel kapacitet. De vil også kunne gennem-
føre en skattepolitik, som er solidarisk for de fleste. Det kræver selvfølgelig, at man har 
en regering, der ikke fører en højreorienteret økonomisk  p olitik. Og så længe det er en 
konservativ regering, med et historisk fagforeningshad, så  ændrer politikken sig selv-
følgelig ikke. 

EU giver de frie markedskræfter førsteprioritet og begrænser nationalstaternes mulighed 
for at agere økonomisk og forhindre de kapitalistiske mekanismer i at blive reguleret, som 
for eksempel i krisetider. Det begrænser de nationale regeringers muligheder for at føre 
en selvstændig økonomisk politik.

Arbejdskraftens fri bevægelighed
Medier og politikere fra både fagbevægelsens top og Labour påstod, at det var en ind-
van drerfjendsk holdning, som stemte for Brexit. Men sandheden var, ligesom i andre 
EU- lande, at den billige arbejdskraft gavnede erhvervslivet og markedet.  Bestemt ikke 
lønningsniveauet. I 2016 var personer, der var født i andre EU-lande, på 2.335.000 ansat i 
Storbritannien. I 2020 var antallet på 2.389.000 EU-arbejdere (iflg. National Statistics). Så 
der har ikke været nogen masse udvandringer af EU- arbejdere. De kæmper såmænd bare 
om højere løn inden for de lavt lønnede fag som chauffør, rengøring og andre service fag. 

Med Brexit har regeringen i Storbritannien nu fået bedre mulighed og magt til at handle 
end nogen britisk regering i 50 år.

Hvad stemte du ved Brexit-afstemningen?


