
 

Stop social dumping i Aarhus 
Underbetaling, lønfusk og skjulte arbejdsulykker på 
kommunens prestigebyggerier.  
Det er ikke i orden, Aarhus!  
 
Der foregår omfattende misbrug af udenlandsk arbejdskraft i Aarhus. 
 
Firmaer underbetaler udenlandske arbejdere, der  går uden rettigheder og ordentlig 
sikkerhed. Det er med til at forringe løn og arbejdsmiljø på andre arbejdspladser. 
Imens står alt for mange aarhusianere uden arbejde. Hver måned mister nye 
arbejdsløse retten til dagpenge og står uden forsørgelse. 
 
Den sociale dumping er en direkte konsekvens af EU’s indre marked og den fri 
bevægelighed for arbejdskraft. 
Desværre er Aarhus Kommune også ansvarlig for, at udenlandske arbejdere bliver 
groft udnyttet under opførelsen af nye prestigeprojekter:  
 
Da Regnbuen på kunstmuseet Aros skulle bygges, hentede man tyske håndværkere 
til byen for at arbejde for langt under, hvad en dansk bygningsarbejder skulle have. 
Det skete til trods for, at byrådet har besluttet, at danske overenskomstforhold skal 
følges i licitation af bygge- og anlægsopgaver. 
 
Forbudt at ringe 112 
 
Byggeriet af Navitas Park, hvor Aarhus Kommune er medbygherre, har været præget 
af skandaler og groft misbrug af udenlandsk arbejdskraft:  
 

● Alvorlige arbejdsulykker er blevet holdt skjult, så de ansatte ikke kunne få 
behandling 

● Det har været forbudt at ringe 112 
● Der har været alvorligt lønsnyd og massiv underbetaling 
● Fagligt aktive er blevet fyret 

 
Alt sammen på trods af kommunens politik om ordnede løn- og arbejdsforhold.  
 
Skatteborgernes penge bliver brugt til at fyre firmaer, der systematisk snyder i skat 
gennem fupkontrakter og lønfusk. 
 
De elendige forhold for udlændinge smitter af på andre arbejdspladser, hvor 
sikkerhed og løn bliver forringet, og folk ofte finder sig i det af frygt for at miste jobbet. 
 
Det er ikke godt nok. Aarhus Kommune skal stoppe samarbejde med firmaer, hvor 
kyniske bagmænd misbruger udenlandske arbejdere og styrke indsatsen mod 
underbetaling og social dumping. 
Aarhus skal ikke ligge under for EU's og de store firmaers krav om billig arbejdskraft 



uden rettigheder. 
 
  
Stop social dumping og underbetaling! 

For ordnede arbejdsforhold i Aarhus 

Nej til budgetloven 

  
  
Aarhus kommune bryder FN-regler 

Ifølge ILO-konvention 94 skal alle offentlige udbud udføres på 
overenskomstmæssige vilkår. 


