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Vedr.  Sikring af konfliktretten

Kære Statsminister

Den 24. April 2008 afleverede vi til dig 2390 underskrifter fra faglig tillidsrepræsentanter og 
fagligt aktive. Formålet var, at bede dig som landets statsminister, at sikre en garanti for 
konfliktretten samtidig med ratifikationen af Lissabon-traktaten.

Baggrunden for underskriftindsamlingen er de domme som EF-Domstolen har afsagt i Viking-
Line, Laval- og Rüffert-sagerne.

Det er vores opfattelse at disse domme er meget problematiske. 

Dommene slår fast at EU har ret til at blande sig i anvendelsen af forhandlings- og 
konfliktretten, og afviser dermed fuldstændig Danmarks argumenter i disse sager.

Konklusionerne i Laval- og Rüffert-sagerne betyder en alvorlig begrænsning af 
medlemslandenes muligheder for at bekæmpe ”social dumping”, idet de sætter det indre 
markeds spilleregler over de faglige og sociale rettigheder. Der er samtidig tale om en klar 
begrænsning af den kollektive forhandlings- og konfliktret.

Konsekvensen af dommene er, at værtslandet eller værtslandets fagforeninger ikke kan stille 
de samme krav om løn- og arbejdsvilkår til virksomheder fra andre EU-lande, som de stiller til 
værtslandets ”egne” virksomheder. Det er en helt uholdbar situation, der vil medføre en 
legalisering af et A og B hold på arbejdsmarkedet.

Vi har desværre ikke hørt fra dig i den forbindelse, og skal derfor gentage vores opfordring i 
mere konkret form.

Vi opfordrer dig hermed til at rejse problemet om sikring af konfliktretten på EU-topmødet d. 
19. – 20. Juni 2008. Vi opfordrer dig samtidig til at foreslå, at medlemslandene tiltræder det 
forslag til en juridisk bindende protokol, som er udarbejdet af den Europæiske Faglige 
Sammenslutning (forslaget er vedlagt). 

Vi finder at EFS´forslag er yderst dækkende, hvis det vel at mærke vedtages som en juridisk 
bindende protokol der knyttes til EU´s traktatgrundlag.
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