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Statoil vil etablere havvindpark i utlandet

Spår svakere vekst i Kina

Statoil undersøker mulighetene for å etablere verdens første flytende
havvindpark i Skottland eller USA. Den skotske førsteministeren Alex
Salmond kom til Norge mandag for å drøfte energisamarbeid, og Statoil benyttet anledningen til å undersøke mulighetene for å plassere en
demonstrasjonspark med såkalte Hywind-turbiner utenfor den skotske
kysten. Det er også et alternativ å etablere turbinene i Norge, men flere
faktorer er med på avgjøre hvor vindparken skal ligge. (©NTB)

Kinas økonomiske vekst vil trolig bremse opp i andre halvdel
av 2010, spår eksperter ved en statlig kinesisk tankesmie. Ifølge Fan Jianping ved Kinas informasjonssenter forventer man
at den økonomiske veksten vil bli på 9,2 prosent i tredje kvartal, før den går ned til rundt 8 prosent i fjerde kvartal. Det er
en nedgang på neste 4 prosentpoeng fra årets første kvartal,
da økonomien vokste med 11,9 prosent. (©NTB)

Jakter på skadde arb
Arbeidsgivere smugler
skadde arbeidere ut av
landet for å unndra seg
erstatnings- og straffansvar. Nå skal Fellesforbundet i Aust-Agder
til Litauen for å jakte på
skjebnene.
PÅL YNGVE BERG
pyb@agderposten.no 900 71 730

Representanter for forbundet
reiser i høst til Baltikum i et
forsøk på å kartlegge omfanget.
Organisasjonsarbeider
Thor
Åge Christiansen slår kategorisk
fast at mørketallene er store.
– Poenget med turen er å finne arbeidere som er blitt hjemsendt fra norske arbeidsplasser,
enten fordi de krever sin rett
eller skader seg i jobbsammenheng. Vi vil lytte til historiene
deres og spørre om det er noe vi
kan bidra med. Vi har hørt om
episoder der folk sendes hjem
med alvorlige skader, og blir arbeidsuføre for resten av livet. Vi
håper også å få plass et kontaktnett som kan sette oss i stand
til i større grad å motarbeide
problemet, sier Christiansen til
Agderposten.

«Dette er maktmisbruk av verste sort»
THOR ÅGE CHRISTIANSEN,
FELLESFORBUNDET

Han forteller konkret om en
polsk gjestearbeider som ble
hjemsendt etter å ha fått kuttet
av håndleddet mens han kappet
ved på en bondegård. Dette eksempelet er imidlertid ikke fra
Aust-Agder.

– Tragisk skjebne
– De skadde vi snakker om her
får ikke behandling, sykepenger eller trygd, og overlates til
en tragisk skjebne i hjemlandet
sitt. Dette er maktmisbruk av
verste sort, og viser en avskyelig forakt for mennesker. Dette
er i strid med alt vi jobber for i
Norge, fortsetter Christiansen.
Mens antallet polske arbeidere er dalende, er innrykket
spesielt fra Litauen, ifølge Fellesforbundet, i sterk vekst. Mange som kommer til Norge for å
jobbe er imidlertid ikke registrert i verken arbeidstaker- eller
skatteregister.
Seniorinspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet bekrefter
problemstillingen.
– De fleste arbeidsgivere har
gode hensikter, men det finnes noen som driver med en
del grums. Vi har hørt om flere
tilfeller der folk er blitt sendt ut

TIL LITAUEN: Organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen og en kollega fra Fellesforbundet reiser til Litauen for å finne skadde arbeidere som er blitt
med skader, sier han, og tilføyer
at de avslører arbeidsgivere med
papirer som er regelrett forfalsket i den hensikt å lure myndighetene til å tro at arbeidslivets
spilleregler følges.
– I og med at dette er arbeidere som bare her i kortere perioder, og som involverer to-tre
ulike land, er sakene ofte komplekse og tunge å bevise, sier
Helgeland.
Ifølge Fellesforbundet er det i
hovedsak mindre bedrifter som
utnytter den utenlandske ar-

beidskraften. Årsaken er frykten for erstatnings- og straffansvar.
– Det er imidlertid ofte vanskelig å få de utenlandske arbeiderne i tale. De er kjemperedde
for å snakke om egne lønns- og
arbeidsvilkår i frykt for å miste
jobben og bli hjemsendt. De er
kommet hit fra land med stor
arbeidsledighet, og ser på Norge
som sin store sjanse, sier Christiansen.
Mange har ikke den kompetanse som skal til for å utføre

bredden i håndverksoppdragene. De er derfor utsatt for større
fare, mener organisasjonsarbeideren.
– Om du som oppdragsgiver
er i tvil om reglene følges, spør
etter ID-kort. I bygningsbransjen er dette lovpålagt. Kortet
er grønt, og personens og bedriftens navn skal stå der, lyder
derfor oppfordringen.

Vil ta lovbryterne
Fellesforbundet foreslår at det
etableres en gruppe som et for-

søksprosjekt som får i oppdrag
å jobbe med å opplyse arbeidstakere og arbeidsgivere i Agderfylkene om de rettigheter og
plikter.
Gruppen må også ha myndighet til å straffeforfølge systematiske lovbrytere gjennom bøtelegging og mulighet til å bringe
systematiske lovbrytere inn for
rettssystemet, mener Christiansen.
– En slik gruppe bør bestå
av personer som har bakgrunn
som jurist, politi, arbeidstilsyn,

