
Tillykke med, at det lykkedes  
at redde arbejdspladserne på  
slagteriet. 
Vi tror desværre, det kun er 
for en kort periode.

Arbejdspladser er vigtige på Born-
holm. Men erhvervspolitik i Danmark 
har alene fokus på attraktive vilkår 
for store virksomheder, som får i pose 
og sæk for at styrke deres konkur-
renceevne. Fokus er blind vækst uden 
hensyn til sociale og lokale forhold.

På landbrugsområdet er der sket en 
voldsom koncentration af magt i  
Danish Crown, Arla og DLG. De gode 
sunde tanker i andelsbevægelsen er 
pist væk og erstattet af selskabsbe-
styrelser, der alene har fokus på bund-
linjen. De første ofre er de små sam-
fund, hvor arbejdspladser lukkes – ikke 
fordi de giver underskud, men fordi det 
giver mere profit at flytte arbejdet til 
udlandet eller koncentrere produktio-
nen i større fabrikker.

Enhedslisten arbejder for en anden er-
hvervspolitik. Det handler ikke om ide-
ologi, men om sund fornuft. Når lokale 

Vi kan have flere beskæftigede – løbe 
mindre stærkt og tjene det samme – 
hvis vi producerer det rigtige. 

Vi kan aldrig konkurrere med po-
lakkerne om billigt svinekød – og der-
for lukker slagteriet, hvis vi ikke om-
stiller.

Vi har fremlagt en konkret plan for 
omstilling til økologisk svinedrift på 
Bornholm. Det kan blive til noget, 
hvis regeringen også vil. Enhedslisten 
klarer det ikke alene. Bornholmerne 
skal selv lægge pres på regering og 
folketing.

Grøn omstilling handler også om ener-
gisektoren, affaldsområdet og byggeri-
et. Det er eksempler på sektorer, hvor 
der lokalt kan etableres nye arbejdsp-
ladser. For eksempel er Bornholm det 
helt rigtige sted at udvikle og demon-
strere fremtidens energisystem.

Meget ville se anderledes ud, hvis  
Enhedslisten kunne bestemme. Det 
gør vi desværre ikke. Men jo flere der 
bakker op bag vore tanker, jo flere af 
dem kan vi politisk presse igennem.
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arbejdspladser nedlægges tjener virk-
somhederne deres penge andre steder, 
medens det offentlige og borgerne sid-
der tilbage med regningen. 

Hvis Enhedslisten kunne bestemme 

ville vi bevare og udbygge lokale ar-
bejdspladser gennem grøn omstilling. 
Det betyder at landbrugsproduktion 
omlægges til økologisk drift – det er 
bedre for miljø og natur, samtidig med 
at varerne får en højere eksportværdi. 

Pressemeddelelse fra Enhedslisten 5. juni 2014

Godt at arbejdspladser på Bornholm bliver reddet, men det er en 
stakket frist for slagterierne

NNF og Dansk Industri har indgået en aftale, der skal redde 190 arbejdspladser på slag-
teriet i Rønne og et tilsvarende antal i følgeindustrien. Aftalen indebærer, at hver slagteri-
arbejder årligt skal skyde 15.000 kr. i et selskab, der skal investere i slagteriet på Bornholm. 
Yderligere penge skydes i slagteriet fra Vækst- og Erhvervsministeriet og fra Bornholms 
kommune. Aftalen løber i 5 år, men kan opsiges af hver af parterne med et halvt års varsel 
til udløbet af et kalenderår. Slagteriarbejderne på Bornholm stemmer om aftalen onsdag og 
torsdag i næste uge.

– Jeg forstår godt glæden over, at der bevares arbejdspladser på Bornholm, siger Christian 
Juhl, arbejdsmarkedsordfører i Enhedslisten, men der også tidsler i buketten. Det er et be-
tydeligt beløb slagteriarbejderne skal investere fra deres fritvalgskonto på 3,5% af deres løn 
– og derudover får Danish Crown, der sidste år havde et koncernoverskud på 1,5 mia. kr., 
dyppet snablen godt ned i såvel stats- som kommunekassen.

– Det burde betyde, at såvel arbejderne som kommunen fik langt større indflydelse på drif-
ten af slagteriet. Enhedslisten havde gerne set, at slagteriet var blevet taget fra Danish 
Crown og at den fortsatte drift blev bundet op på en plan for omlægning af den bornholm-
ske svineproduktion og slagteridrift.

Per Clausen, Enhedslistens fødevareordfører uddyber:

– Aftalen er bundet op på den hidtidige strategi, hvor Danmarks masseproducerer svinekød 
med effektivitet og lav løn som konkurrenceparametre. En strategi som har mere end hal-
veret antallet af arbejdspladser på slagterierne på få år. Vi opfordrer såvel fagbevægelsen, 
regeringen og kommunen til at benytte det pusterum, som aftalen giver, til at overveje en 
ny økologisk strategi med Bornholm som omdrejningspunkt. 

– Kun gennem en omlægning af svineproduktionen til økologisk drift og en omlægning af 
slagteridriften til mere forædlede produkter kan vi bevare og måske genopbygge slagteri-
arbejdspladser i Danmark – og gerne under lokalt ejerskab. 

– Aftalen sikrer ikke mod fyringer i Rønne, der skal stadig spares 25 mio. kr. og der er ingen 
sikkerhed for at lønmidlerne kommer tilbage igen. Derfor kan det blive en stakket frist, hvis 
ikke pausen bruges til at opbygge en alternativ strategi.
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