
Unge fra udlandet udsættes ikke for social dumpning 

  

LÆSERBREV 4. juni 2019 

 

Produktions-Danmark efterlyser arbejdskraft, og derfor er der brug for, at flere udenlandske unge 

fra lande uden for EU får adgang til Danmark. 

Det er et stort problem for mange virksomheder, at de ikke kan få lov til at ansatte medarbejdere, 

som kan være med til at sikre vækst og velfærd til det danske samfund. 

Det gælder ikke mindst for landbruget. Vi har brug for dygtige medarbejdere til at passe dyrene og 

sørge for dyrevelfærd og kvalitet i stalden. 

På det sidste har vi fået nogle lettelser i de betingelser, der gives udenlandske praktikanter fra 

lande uden for EU. Eksempelvis er praktikantperioden sat op fra et år til halvandet år. 

Jeg undrer mig over, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kalder det for social dumpning at 

unge kommer her til landet for at arbejde, og jeg er glad for, at Inger Støjberg viser handlekraft og 

reagerer på, at landbrugssektoren mangler arbejdskraft. 

Sagen er jo, at de udenlandske praktikanter i det første halve år af deres ophold her i Danmark får 

11.300 kroner i måneden og efterfølgende lidt over 15.000 kroner om måneden. Det er faktisk det 

samme eller mere end det, som danske praktikanter får. Samtidig giver vi dem gode 

arbejdsforhold på vores landbrugsbedrifter. 

Hvad er problemet? 

Efter halvandet år får langt de fleste udenlandske praktikanter en arbejdskontrakt og tjener 29.000 

kr. om måneden. Hvis Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mener, der er tale om “social 

dumpning”, så er der mange danskere, som bliver udsat for social dumpning. 

Hvorfor ikke erkende, at vi ikke kan få tilstrækkeligt med danskere til at udføre arbejde i 

landbruget? 

Alternativet til den udenlandsk arbejdskraft er, at vi skruer ned for landbrugsproduktionen. 

Dermed flytter produktionen til lande med et større klimaaftryk, en større miljøbelastning og ikke 

mindst dårligere arbejdsvilkår. 

Hvem ønsker det? 
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