WORKING POOR

- HVA’ HAR DET
MED OS AT GØRE?
RASMUS GUDMUNDSEN FRA 3F slutter af og sætter Working Poor i relief til et af OK20’s hovedkrav,
nemlig bekæmpelse af social dumping.

STED
HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11,
2300 København S – Rund Mødesal.
TIDSPUNKT
mandag den 20. januar 2020 kl. 17-20.
TILMELDING
Arrangementet er for medlemmer af københavnske fagforeninger og sker efter ”Først til
mølle” princippet.
Tilmelding skal ske via mail til
KARLA.KIRKEGAARD@HK.DK

WORKING POOR ROAD TRIP
Peter Rasmussen og Søren Zeuth tager os med på en visuel rejse til et Europa i forandring. Med fotos, video, fortællinger og fakta og lægger de op til en debat om, hvor
Danmark og resten af kontinentet bevæger sig hen.
I løbet af de seneste 10 år er der opstået en ny gruppe
arbejdere i Europa: The Working Poor.

med anførsel af navn, fagforening og fødselsdag. Hvis der er plads får du besked indenfor
et døgn fra tilmelding. Er der ikke flere ledige
pladser hører du intet.
FORPLEJNING
Vi serverer en sandwich,
sodavand og øl samt kaffe/te.

Arbejdsmarkedet er blevet mere usikkert. Antallet af
fleksible ansættelser, vikar-jobs og midlertidige kontrakter er eksploderet. Samtidig bliver der skåret i understøttelse og pension i hele Europa. Også i Danmark banker
fattigdommen på, og antallet af lavtlønsjobs stiger.
Det betyder, at de for første gang siden 2. verdenskrig ser
en generation vokse op med færre rettigheder end deres
forældre. Hundredvis af food banks er skudt op rundt om
på kontinentet, og millioner af arbejdere og arbejdsløse
står i kø for at få madvarer.
FAKTA, UNDERHOLDNING OG DEBAT. HVORFOR SER VI
DEN UDVIKLING? OG HVAD GØR VI VED DET.

Læs mere på Facebook, søg
på gruppen”Working Poor
Road Trip”
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ARRANGØRER
KLF, HK Kommunal-Københavnerbestyrelsen,
3F København, BJMF, LFS, SL Storkøbenhavn,
FOA SOSU, FOA KLS, DS region Øst,
BUPL Hovedstaden, Uddannelsesforbundet

