Det er ikke rimeligt at grænsegængere diskrimineres
I den seneste tid er det i pressen og af politikere blevet kritiseret, at EU –
grænsegængere ligestilles med danske lønmodtagere. Det betegnes af flere politikere
som ikke rimeligt.
Men hvorfor vil man i Danmark ikke ligestille grænsegængere med indenlandske
lønmodtagere? Hvorfor skal de diskrimineres?
Som formænd for de to foreninger, der repræsenterer grænsegængerne med bopæl i
Danmark og Tyskland vil vi gøre opmærksom på, at Danmark er forpligtet til at
overholde EU direktiv 883-04, som netop sikrer grænsegængernes ligestilling. Dette
EU direktiv er trådt i kraft den 01.05.2010. Det burde danske politikere vide.
Knap er det trådt i kraft, stiller de nu spørgsmåltegn ved ligestillingen, bl.a. med den
begrundelse, at EU – lønmodtagere har krav på at få udbetalt børnechecken efter bare
10 ugers arbejde. Desværre glemmer de og pressen at fortælle, at årsbeløbet
udbetales efter det såkaldte ”prorata temporis” princip, dvs kun når EU-lønmodtageren
har arbejdet et helt år, har vedkommende krav på børnechecken for et helt år.
Reglerne i EU-direktivet sikrer netop en koordinering af de meget forskellige sociale
ordninger i EU-landene. Bærplukkerne, som kun har sæsonarbejde, har derfor ikke
krav på det fulde beløb. Vi er meget forundret over, at selv skatteminister Troels Lund
Poulsen vil sætte en stopper for børnechecken til grænsegængerne. Grænsependlere
har krav på ligestillingen efter 10 uger iflg. serviceloven. Det har danske politikere
besluttet og ikke EU.
Udgangspunktet er, at grænsegængere betaler skat på lige fod med alle andre.
Dermed har de naturligvis krav på de samme sociale ydelser som alle andre borgere.
Men grænsegængere betaler udelukkende skat til staten. Og det er ikke rimeligt, at
kommunerne har den ekstra administration – en (grænsegænger)byrde uden
vederlag, siger lokalpolitikerne, bl.a. borgmester Egon Fræhr, Vejen (V). Det er vi helt
enige i. Staten burde refundere en del af grænsegængernes skattebetaling til
administration i kommunerne. Men vi vil også tillade os at spørge politikerne, om
grænsegængere ikke har samme krav på at blive serviceret som alle andre
skatteborgere?
Og så er der også mulighed for at gøre det meget lettere end i dag at administrere
grænsegængerne. Vores foreninger har gentagne gange opfordret til at samle den
faglige og sproglige ekspertise i kompetencecentre for skat, social sikring mv. ved
grænsen. Det ville sikre en højere effektivitet og en bedre rådgivning for
grænsegængere, og det ville reducere den administrative byrde i kommunerne.

EU har ikke for meget indflydese, sådan som det ellers påstås i pressen. Tværtimod
har den fri bevægelighed og det åbne arbejdsmarked været en kæmpe succes for
både Danmark og Tyskland de seneste år, fordi det i perioder med arbejdskraftmangel
i det ene land har været muligt for virksomhederne at få arbejdskraft fra nabolandet. Til
gavn for alle. Også fremover vil der være et stort behov for arbejdskraft udefra. Det
burde danske politikere være opmærksomme på, før de tilsidesætter ligestillingen.
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