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Kamppladser Jakob Mathiassen Hent PDF Forlaget skriver: På landets byggepladser har der siden EU´s
østudvidelse for ti år siden udspillet sig en hård kamp om løn og arbejde. En kamp mellem danske

byggearbejdere og billig østeuropæisk arbejdskraft, mellem fagforeningerne, udenlandske bagmænd og
entreprenører, der udnytter det åbne markeds muligheder.  

Omdrejningspunktet i denne bog er dokumentariske fortællinger om konflikterne på seks blokaderamte
byggepladser, bl.a. Nørrehus i Brønderslev, Navitas i Aarhus og Metro Cityringen i København. Via aktører
og hovedpersoner i konflikterne giver forfatterne et indblik i, hvordan kampen mod social dumping er blevet
ført rundt omkring i landet. Der er ingen helte og ingen skurke, kun en masse helt almindelige mennesker.    

Bogen afdækker samtidig, hvordan politikerne vildledte befolkningen, da de lovede, at østudvidelsen ikke
ville få nogen betydning for Danmark. Østudvidelsen er den største forandring af det danske arbejdsmarked
siden industrialiseringen, men det har været en stille omvæltning, der er foregået i ly af opturen i starten af de

nye årtusinde.
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