
Illegalt 
arbejde...

Det illegale arbejde kan og skal
stoppes, men det kræver en fælles
indsats.

DU kan
◆ kontakte os eller din fagfor-

ening, så snart du ved – eller
har mistanke om, at illegalt
arbejde finder sted. Vi under-
søger sagen og tager os af det
videre fornødne. Du slipper for
både bøvl og ubehageligheder 
– og kan derfor roligt henvende
dig.

VI vil
◆ fortsat anmelde alle de sager, vi

kender til – og presse myndig-
hederne til at reagere seriøst og
kontant over for lovovertræ-
delserne.

◆ fortsat presse på for at få politi-
kerne til at leve op til intentio-
nerne i lovgivningen på områ-
det – og undlade at holde hån-
den over arbejdsgivere, der
anvender ulovlig arbejdskraft.

◆ holde politikerne fast på den
nyligt vedtagne handlingsplan
mod illegalt arbejde. 

LO-Storbyerne, 
LO Storkøbenhavn 
og LO Århus Amt

Sådan stopper vi 
det illegale arbejde

– Stop det!

LO København
Tlf. 35 81 12 40
lo@lo-kobenhavn.dk
www.lo-kobenhavn.dk

LO Århus
Tlf. 86 12 92 55
lo-aarhus@net.dialog.dk
www.lo-aarhus.dk

LO Aalborg
Tlf. 96 31 80 00
loaalb@post.tele.dk
www.lo-aalborg.dk

LO Odense
Tlf. 66 14 04 15
jc@net.dialog.dk

LO Esbjerg
Tlf. 75 13 93 97
lo-esbjerg@post.tele.dk

LO Randers
Tlf. 86 42 45 50
loranders@post.tele.dk
www.lo-randers.dk

LO Storkøbenhavn
Tlf. 33 25 01 22
lokbh@lo.dk
www.lo-storkobenhavn.dk

LO Århus Amt
Tlf. 86 18 46 88
loaar@lo.dk
www.lo-aarhus-amt.dk



Illegal arbejdskraft – problemet vokser Derfor skal det stoppes

Bladbude, bygningsarbejdere, bærplukkere, kokke,
landarbejdere, tjenere og værftsarbejdere m.fl., der
knokler dag og nat for 30 – 45 kr. i timen.
Udlændinge uden arbejdstilladelse taget på fersk
gerning som underbetalt og ulovlig arbejdskraft. 

Du har sikkert set avisoverskrifterne – men der er
vel tale om sjældne undtagelser i vores smørhul af
et land med et velorganiseret arbejdsmarked og
styr på tingene?

Desværre nej. Problemet vokser. Stadig flere sager
anmeldes, men de er kun toppen af isbjerget. I
mange tilfælde bliver det illegale arbejde slet ikke
opdaget. Arbejdsgiverne skilter jo ikke med, at de
bruger ulovlig arbejdskraft. Ofte er der tale om 
skiftende arbejdssteder eller job af kortere varig-

hed. Så snart det er udført, er de illegale arbejdere over alle bjerge. 

Loven god nok – politi og politikere må handle
I 2000 blev bestemmelserne i udlændingeloven om illegalt arbejde
strammet og straffene skærpet. Faktisk er loven god nok. Når det
alligevel bliver værre og værre, skyldes det blandt andet:

◆ At der i stort omfang er tale om organiseret kriminalitet. 
Professionelle og kyniske bagmænd har sat formidling af 
ulovlig arbejdskraft i system. 

◆ At politiet ofte er alt for længe om at gribe ind og efter-
forske sagerne.

◆ At politikerne hidtil har set passivt til – og undladt at stille de 
værktøjer til rådighed, som kunne bremse ulovlighederne. 

Regeringen præsenterede for nylig en handlingsplan mod illegalt
arbejde, som indeholder meget af det, vi længe har efterlyst. Blandt
andet oprettelse af lokale netværk med deltagelse af myndigheder,
fagforeninger og arbejdsgivere, en styrkelse af den politimæssige
indsats samt fælles retningslinjer for udmåling af straffe

Nu er det op til politikerne at omsætte de smukke ord til virkelig-
hed.

Vi må forlange, at der bliver sat en effektiv stopper for det illegale
arbejde, fordi: 

◆ De illegale arbejdere bliver udnyttet og snydt på det groveste.
Lønnen er som regel ussel og arbejdsmiljøet ofte sundheds- eller
livsfarligt.

◆ Det illegale arbejde undergraver andres løn- og arbejdsvilkår 
– måske også dine.

◆ Illegalt arbejde er også sort arbejde. Det danske samfund mister
skattekroner på den ulovlige trafik – til skade for vores alle sam-
mens velfærd.

NB! Vi byder meget gerne udenlandske kolleger velkomne på vores arbejdspladser – hvis
opholds- og arbejdstilladelser er i orden, og ansættelse sker på lige vilkår med kollegerne.


