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Koronakrise mars 2020: Hva skjer med arbeidsinnvandrerne?

• Formål: Kartlegge situasjonen her og nå for Fellesforbundets polske medlemmer, deres 
framtidsplaner og litt til

• Medlemmer som er registrert med polsk som språk i Fane2 fikk 2. april tilsendt SMS med 
lenke til et digitalt spørreskjema, med påminnelse 6. april
• 4 619 medlemmer er registrert med polsk som språk

• 3 095 var registrert med mobilnummer, og SMS kom fram til 86 % av disse. Bruttoutvalget i 
undersøkelsen bestod dermed av 2 662 personer.

• Mottatte svar per 7. april: 1 361 svar

• Dette gir en svarprosent på 51 %, hvilket er usedvanlig høyt for denne typen undersøkelser.



Hvor befinner du deg akkurat nå?



Hvilken bransje jobber du i/var din siste jobb i? 



Er/var du ansatt i bemanningsbyrå?



Hva er din situasjon nå?



Hva er din situasjon nå, etter bransje



Framtidsplaner blant dem som fortsatt er i Norge



Framtidsplaner blant dem som er i Polen nå



Dagpengestatus blant dem som er permitterte og ledige



Dagpengestatus etter om de er i Norge eller Polen



Har du vært i karantene?



Karanteneregler og reising



Smitteverntiltak



Oppsummering

✓ Surveyen gir solid kunnskap om status for våre polske medlemmer rett før påske

✓ Men gir ikke nødvendigvis et representativt bilde av status for polske arbeidsinnvandrere 
generelt

✓ Krisa har rammet dem som jobber i industri og verft hardest

✓ Halvparten befinner seg nå i Polen

✓ Få av disse har så langt fått innvilget dagpenger 

✓ «Alle» vil fortsette å jobbe i Norge, om mulig

✓ Karanteneregler gjør det vanskelig å reise mellom Norge og Polen

✓ Flertallet rapporterer om at det er innført smitteverntiltak på arbeidsplassen (men en del mangler)



«I denne situasjonen 

er jeg på usikker 

grunn, fordi jeg ikke 

vet om jeg vil ha noe å 

leve for og når jeg 

kommer tilbake til jobb. 

Jeg vet heller ikke om 

jeg vil motta NAV-

ytelser.»

«Jeg håper at 

coronavirus-

pandemien snart tar 

slutt, og at vi alle vil 

kunne leve vårt vanlige 

liv.»

«Jeg er klar til å 

komme på jobb når 

arbeidsgiveren ringer 

til meg.»

«Jeg er deprimert. Jeg 

mangler penger for 

låneavdrag. Jeg er 

redd for fremtiden og 

jeg er 59 år.»

«Ja, jeg vil gjerne 

tilbake til jobb i Norge 

fordi det var min 

eneste inntektskilde. 

Nå er jeg arbeidsledig i 

Polen og får ikke noen 

ytelser. Registrering i 

NAV er på norsk som 

gjør det vanskelig å 

registrere. Situasjonen 

er vanskelig uten jobb. 

Jeg håper å komme 

tilbake raskt å jobbe i 

Norge. Hilsen og lykke 

til alle.» 

«Etter å ha logget på 

nav vil jeg gjerne 

kunne velge polsk og 

ikke bare engelsk. Vi 

50- og 60-åringer 

hadde bare russisk på 

skolen.» 

«Mangel på informasjon på 

polsk til tross for at mange 

polakker er fagforenings-

medlemmer.»

«Jeg er registrert som 

arbeidsledig, men jeg 

har problemer med å 

sende dokumenter til 

nav.»

«Jeg er uten 

levebrød og har 

høye levekostnader. 

Jeg stoler på din 

hjelp.»

«Vi er alle i samme 

situasjon. Takk for 

bekymringen. Jeg 

ønsker deg god 

helse.»

«Så langt fungerer 

alt bra, og jeg tror 

det vil gå bra.»

«I byggebransjen er 

det umulig å 

opprettholde en 2 

meters avstand fra en 

annen ansatt, 

spesielt siden du ofte 

jobber parvis. Selv 

om arbeidsgiveren 

anbefaler det til oss.»

«Jeg er stresset og 

livredd for den 

nåværende 

situasjonen i 

verden.»

«Det mangler midler 

for desinfisering, og 

ofte er det ikke 

strøm eller varmt 

vann på stedet der 

jeg bytter.»

«Jeg vil tilbake til 

jobben som fort som 

mulig.»

«Nå er alle flyreiser avbrutt 

og grensene er stengt. Jeg 

vet ikke hva jeg skal gjøre 

videre med denne 

situasjonen!!!»

«Jeg venter tålmodig på 

at denne historien skal 

ta slutt.»

«Situasjonen er veldig 

vanskelig, ingen vet hva 

de skal gjøre videre.»

«Jeg jobber ikke, tjener 

ikke, jeg er på tvangsfri.»

Hele 478 respondenter skrev inn kommentarer i åpent 

felt i spørreskjemaet. Her er et lite utvalg:


