ANNONCE

Politik & kultur i Sønderjylland

Hurra for den fri bevægelighed i EU!
Den ensidige debat om velfærdsturisme overser helt Danmarks mange
fordele – bl.a. adgangen til praktikpladser i Tyskland
Politikere og pressen har den senere tid kritiseret EU-reglerne om
arbejdskraftens fri bevægelighed
for at skabe ”velfærdsturisme” – og
medføre en ”uberettiget” udbetaling
af børnechecken og kontanthjælp til
østeuropæere.
Men der er slet ikke baggrund for
kritikken ifølge de nyeste tal som
Beskæftigelsesministeriet netop har
fremlagt – der er nemlig forholdsvis
flere danskere på kontanthjælp end
østeuropæere!
Og hvorfor vil man så ikke ligestille
EU-grænsegængere med indenlandske lønmodtagere? Hvorfor skal der
diskrimineres? Det spørgsmål stiller
partisekretær Gösta Toft, Slesvigsk

SP er imod grænsekontrol og grænsebarrierer. Vi skal have fri bevægelighed
over grænserne.

Parti, til de kritiske politikere, som
igen og igen kritiserer børnechecken
til østeuropæiske lønmodtagere.
Danmark har underskrevet EUdirektiv 883-04, som netop sikrer grænsegængernes ligestilling.
Dette direktiv trådte i kraft den
01.05.2010. Det ved danske politikere, men alligevel taler de imod
ligestillingen, bl.a. med den begrundelse, at EU–lønmodtagere har krav
på at få udbetalt børnechecken efter
bare 10 ugers arbejde.

Reglerne i EU-direktivet sikrer
netop en fornuftig koordinering af
de meget forskellige sociale ordninger i EU-landene. I øvrigt bør politikerne huske på, at EU-grænsegængere betaler skat her i landet på lige
fod med alle andre. Dermed bør de
også have krav på de samme sociale
ydelser som alle andre borgere!

Slesvigsk Parti har haft et forrygende valg og vil
sætte fokus på arbejdspladser i Sønderjylland

Carsten Leth Schmidt, formand for
Slesvigsk Parti

Ved kommunalvalget i november
2013 fi k Slesvigsk Parti en stemmefremgang på ikke mindre end 64%
i de fire sønderjyske kommuner. Det
var et fantastisk resultat, og det betød en fremgang fra 5249 til 8620

Det mener
SP om…
Et åbent arbejdsmarked
Et åbent dansk arbejdsmarked
sikrer, at vi får gavn af den frie
bevægelighed inden for EU. Det
er en stor fordel for Sønderjylland
og for Danmark – som vi så det
i årene efter årtusindskiftet, hvor
der var mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.
Andresen Analyse har regnet på
den samfundsøkonomiske gevinst,
som tyske pendlere har skabt i
Danmark i 2012. De skabte en
bruttoværditilvækst på ikke mindre end 1,3 mia. DKK – og i perioden 2007-2012 var det samlede
beløb 13 milliarder kroner.
Der er fortsat mangel på arbejdskraft, også her i Sønderjylland, hvor især industrien har
behov for uddannede ingeniører
og sundhedsvæsenet mangler læger. Hvis vi vil tiltrække dem, må
vi sikre, at reglerne om ligestilling
overholdes uden vaklen.

Desværre glemmer de samme politikere og det meste af pressen at fortælle, at årsbeløbet udbetales efter
det såkaldte pro-rata-temporis princip. Det betyder, at først når EU-lønmodtageren har arbejdet et helt år,
får vedkommende også børnecheck
for et helt år.

stemmer - og ikke mindst et plus på
tre mandater.
”Det giver nye kræfter og det
skal bruges effektivt til at føre politik med”, siger Marit Rüdiger, der
sammen med Louise Thomsen og

Slesvigsk Partis stemmer ved kommunalvalgene 2001-2013
4000

Vi har ikke ”for meget EU”, sådan som det er blevet fremhævet
i pressen. Tværtimod har den fri
mobilitet og det åbne arbejdsmarked været en kæmpe succes for
Danmark og de øvrige EU-lande
de seneste år. Og fremover vil
der også være et stort behov for
arbejdskraft ude fra. Det bør danske politikere såvel på højrefløjen
som venstrefløjen være opmærksomme på, før de tilsidesætter
ligestillingen.
Jeg vil opfordre politikerne til at
tage arbejdstøjet på og nedbryde
de bestående grænsebarrierer.
Infocentret ved Region Sønderjylland-Schleswig har identificeret 29 mobilitetsbarrierer på det
dansk-tyske arbejdsmarked og har
også leveret løsningsforslag. Det
er på tide at komme i gang med
arbejdet!
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Jørgen Popp Petersen er rykket ind i
Tønder byråd. ”Vi vil sætte fokus på
nye arbejdspladser i kommunen. Lad
os føre en målrettet erhvervs- og ar-

bejdsmarkedspolitik, der går ud over
kommunegrænsen og gerne også landegrænsen. Det gælder om at styrke
Sønderjylland som ét fælles område”.

Det skal være lettere at arbejde
på tværs af grænsen
Der er stadigvæk alt for mange barrierer for de lønmodtagere, der har mod til at søge arbejde på den anden side
grænsen. Der er forskelle i de sociale sikringsordninger og
i skattesystemerne. En anden ting er manglende information, centralisering og lukning af personlig rådgivning.
Det kan gøres meget bedre, mener Slesvigsk Parti, vi
foreslår:
- Bedre information og vejledning
- Forenkling af reglerne
- Mere samarbejde henover grænsen
- Kvalitet og åbenhed

Det skal være lettere at uddanne sig på tværs af grænsen
Undervisningminister Christine Antorini har anbefalet danske uddannelsessøgende at finde en praktikplads i
Tyskland, hvor der i modsætning til
Danmark findes ledige praktikpladser - alene i Slesvig-Holsten er der
1200 ledige praktikpladser!
Det har mange praktikpladssø-

gende i Sønderjylland heldigvis opdaget, og de bliver støttet målrettet
af erhvervsskolerne her i landsdelen.
”Det er en rigtig god ide, at udnytte de grænseoverskridende
muligheder”, siger Stephan Kleinschmidt, formand for udvalget for
kulturel og regional udvikling i Søn-
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derborg kommune. ”Uddannelsessystemerne på begge sider af grænsen
er opbygget på samme måde med
både skole- og praktikophold, så det
er oplagt at udbygge udvekslingen.
Det ville være naturligt, at hele uddannelsen kunne foregå efter eget
valg, men desværre er erhvervsud-
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dannelserne p.t. ikke anerkendt
grænseoverskridende.
Vi er kommet et godt skridt
fremad, men der skal arbejdes videre med det, så det bliver muligt at
uddanne sig på tværs af grænserne”.

Vi har
opskriften

