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Østarbejdere slår rødder i Danmark
De kom for at tjene hurtige penge, men nu melder østeuropæerne sig ind i 
fagforeninger og bosætter sig permanent
 

»... Det er i dag sjældent, at danskerne ser ned på polakker. Hvem tænker eksempelvis 
på, at Caroline Wozniacki er barn af polske forældre?«        

Roman Smigielski, formand, Forbundet af Polske og Polsk-Danske Foreninger i Danmark ‘Polonia’
 

Da EU blev udvidet mod øst, blev der sat gang i en enorm indvandring af arbejdere. De blev ofte blandt andet i 
Danmark underbetalt og måtte bo under kummerlige forhold til uhyrlige huslejer. 

Nu viser det sig, at mange østeuropæere vælger at bosætte sig permanent og under mere ordnede forhold i 
Danmark. 

»Der er rigtig mange, der bygger en fremtid for dem selv og deres familie i Danmark. Dansk og polsk kultur 
ligger tæt på hinanden, og det er i dag sjældent, at danskerne ser ned på polakker. Hvem tænker eksempelvis 
på, at Caroline Wozniacki er barn af polske forældre?« spørger Roman Smigielski, der er formand for Forbundet 
af Polske og Polsk-Danske Foreninger i Danmark ‘Polonia’.

Han bliver bekræftet af Søren Kaj Andersen, der er arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet og netop 
har interviewet 500 polakker, der arbejder i Danmark.

»Der er mange af disse personer, der enten vil eller har bosat sig mere permanent,« siger han, men 
understreger, at det omfattende materiale stadig skal analyseres mere. 

Fremgang hos fagforbund

Hos 3F mærker konsulent med ansvar for udenlandske arbejdskraft Kurt Hedemand, at mange østeuropæere 
melder sig ind. 

»Der er for tiden rigtig mange udlændinge – som eksempelvis polakker – der melder sig ind hos os. Vores 
generelle medlemstal er som bekendt faldende. Men antallet af ikkedanske statsborgere, der melder sig ind, er 
stærkt stigende. De seneste to måneder har over 600 meldt sig ind og 12 procent af 3F’s medlemmer er nu 
ikke danske statsborgere,« siger han. 
Søren Lange Nielsen, chefkonsulent i Dansk Byggeri, siger:  

»Mange af de udenlandske arbejdere er på meget kort tid blevet en integreret del af samfundet og af 
byggebranchen. Når polske eller tyske håndværkere bliver fyret, søger de fleste arbejde igen i Danmark på lige 
vilkår med alle andre. De er kommet for at blive.«


