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De fleste har tenkt å bli her en stund

� Kun 10% er reelle korttidsmigranter (vært mindre enn et halvt år og skal 
tilbake innen noen måneder).tilbake innen noen måneder).

� Planene for oppholdet endrer seg gjerne underveis - korttidsmigrasjon 
blir gjerne gradvis mer permanent

� 40% av de med familie i Polen tror at familien kommer etter (sikkert � 40% av de med familie i Polen tror at familien kommer etter (sikkert 
eller muligens)
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Tilknytningsform og legal statusTilknytningsform og legal status
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Lønn og rettigheter i arbeidslivetLønn og rettigheter i arbeidslivet
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Overgangsordningene skaper et todelt arbeidsmarkedOvergangsordningene skaper et todelt arbeidsmarked
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Trivsel i NorgeTrivsel i Norge
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Organisasjonsgrad blant polske 
bygningsarbeidere i Oslobygningsarbeidere i Oslo



FagorganseringFagorgansering
•Generelt er holdningen til fagforeninger positiv blant 
polakkene, men mange vet lite om fagforeninger i Norgepolakkene, men mange vet lite om fagforeninger i Norge

•Noen er redde for å miste jobben dersom de organiserer seg; 
seg; dette gjelder en fjerdedel av de utstasjonerte seg; dette gjelder en fjerdedel av de utstasjonerte 
bygningsarbeiderne 

•En tredjedel av Fellesforbundets polske medlemmer i Oslo har •En tredjedel av Fellesforbundets polske medlemmer i Oslo har 
hatt behov for hjelp, oftest med lønns-, arbeidstids- og 
boligspørsmål

•21 prosent rapporterte at arbeidsgiver reagerte negativt på at 
de organiserte seg de organiserte seg 


