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En sort dag for fagforeningsfriheden i Danmark – regningen havner hos forbrugerne 
 
Alle partier i Folketinget på nær Liberal Alliance har aftalt at sætte den danske model på arbejdsmarkedet 
ud af kraft, når det gælder chaufførers løn og arbejdsvilkår. Det er ikke længere tilladt at arbejde under en 
overenskomst, som adskiller sig nævneværdigt fra 3F’s overenskomst. 3F’s forhandlingsresultater bliver 
med andre ord ophøjet til lov. 
 
“Jeg er ekstremt skuffet. Det er ikke overraskende at en rød regering forsøger at hjælpe sine venner i 3F, 
men det overrasker mig at Folketingets øvrige borgerlige partier medvirker til at give en fagforening ret til 
reelt at lave lovgivning i Danmark”, siger Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh 
 
”Aftalen betyder i praksis, at 3F-overenskomsten på transportområdet kommer til at bestemme 
omkostningsniveauet for danske vognmænd. Regningen for dette de facto-monopol til at bestemme 
omkostningsniveauet i overenskomsterne, ender i sidste ende hos de danske forbrugere.” 
 
Partierne bag aftalen hævder, at de ønsker at forhindre en ny sag som den, vi så i Padborg, hvor filippinske 
chauffører arbejdede til meget lave lønninger. Men den argumentation holder ikke. 
 
“De filippinske chauffører i Padborg kørte efter alt at dømme international transport, dvs. mellem lande, og 
den aftale, som nu er lavet, handler udelukkende om transport internt i Danmark. Denne aftale løser derfor 
ikke det, der er kernen i den såkaldte “filippiner-finte”. Tilgengæld bliver det gjort ulovligt at køre som 
chauffør på glimrende overenskomster, som helt lever op til det sædvanlige lønniveau i Danmark, hvis den 
ikke svarer til en 3F-overenskomst,” siger Alex Vanopslagh. 
 
Det fremgår af aftaleteksten, at en overenskomst ikke må afvige ”… entydigt og væsentligt fra det samlede 
omkostningsniveau i de retningsgivende overenskomster”.  
 
Den store danske vognmandsorganisation ITD, ligger på linje med Liberal Alliance og skriver, at 
“foreningsfriheden og den frie konkurrence nu reelt er væk på transportområdet i Danmark”. 
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