Funn fra survey 2 blant polske medlemmer
29. juni 2020

Koronakrisa juni 2020: Hvordan går det med arbeidsinnvandrerne?
•

Formål: Kartlegge situasjonen her og nå for Fellesforbundets polske medlemmer

•

Medlemmer som er registrert med polsk som språk i Fellesforbundets medlemsregister fikk 19. juni tilsendt SMS med
lenke til et digitalt spørreskjema, med påminnelse 22. juni

•

•

4 691 medlemmer var registrert med polsk som språk (per 19. juni 2020)

•

2 567 medlemmer (de med registrert og fungerende mobilnr) mottok SMS med lenke til spørreskjema (19.6,
med purring 22.6)

•

652 medlemmer svarte på hele eller deler av undersøkelsen (25 %)
•
537 medlemmer svarte på alle spørsmålene (21 %)

Undersøkelsen er en oppfølging av en tilsvarende spørreundersøkelse blant polske medlemmer i begynnelsen av
april 2020. I det følgende sammenligner vi svarene fra de to surveyene der det er hensiktsmessig.

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?

Dagpengestatus blant dem som er permitterte og ledige

Får permitterte/ledige «endene til å møtes»?

Her sammenligner vi
med resultatene fra en
undersøkelse blant
alle andre permitterte
medlemmer i juni
2020.

Hva tror du om framtidsutsiktene?

Oppsummering
✓

Svarprosenten er langt dårligere i juni enn i april. Dersom det er systematisk frafall, svekker det representativiteten. Vi
antar likevel at resultatene gir et rimelig godt bilde av situasjonen for de polske medlemmene per juni 2020.
✓

Andelen verftsarbeidere og ansatte i bemanningsbyråer (ofte sammenfallende gruppe) blant respondentene har sunket
betraktelig. Det kan tyde på at disse gruppene er noe underrepresentert i juni-surveyen.

✓

Krisa har rammet dem som jobber i verft og industri hardest, men vi ser klare tegn til bedring i alle grupper.

✓

Resultatene tyder på at mange nå har returnert til Norge. Mens 49 % befant seg i Polen i april, gjaldt det bare 21 % i
juni. 60 % av verftsarbeiderne er fortsatt i Polen, mot 88 % i april.

✓

Per juni 2020 er 70 % av de polske medlemmene i arbeid i Norge, mot 44 % i april. Men mange er fortsatt ledige,
særlig blant verftsarbeiderne (53 %).

✓

43 % har fått innvilget dagpenger hos NAV, mot 10 % i april. Men, bare 32 % ha så langt mottatt noen utbetaling. 35
% har fortsatt ikke fått svar på søknaden. 3 % har fortsatt ikke klart å registrere seg, mot 12 % i april.

✓

Flertallet av de permitterte/ledige rapporterer at det er vanskelig å få «endene til å møtes».

✓

Optimismen er forholdsvis stor: Tre fjerdedeler av de permitterte/ledige tror de vil være tilbake i jobben i løpet av
2020.

226 respondenter skrev inn kommentarer i åpent felt i
spørreskjemaet. Her er et utvalg:

«Det er mer arbeid nå,
og lønnen er på
plass.»

«Økonomiske
ressurser synker. Hvor
lenge må du vente på
en godtgjørelse fra
NAV?»

«Ingenting å legge til. Alt
er OK.»

«Jeg jobber ikke, jeg har
ventet på at jeg skal
komme tilbake i jobb i over
3 måneder. Jeg har ennå
ikke fått penger. Jeg er
registrert i NAV.»

«Jeg er sunn og klar til
å gå tilbake på jobb»

«Jeg vil foreslå å slutte
med karantenen i Norge
for ansatte som har
familier i Polen, fordi det
sterkt begrenser
kontakten med våre
kjære.»

«Jeg venter tålmodig
på økonomisk
støtte»

«Min og min families
situasjon er veldig
vanskelig fordi jeg ikke
har fått noen
penger fra NAV..»

«Jeg savner familien
og hjemmet mitt i
Polen.»

«Det er veldig vanskelig
fordi jeg ikke har noen
informasjon fra
NAV eller levebrød. Denne
situasjonen er veldig
belastende.»

«Det går bra :-).»

«Jeg trenger penger
nå»

«Det er vanskelig, men
jeg tror dette kommer
til å ta slutt.»
«Jeg vil tilbake til
jobben som fort som
mulig.»

«Det er ikke ille, men
det kan alltid være
bedre.»

«Prøver fortsatt å
registrere meg hos
NAV.»

«Jeg har vært
permittert siden
mars og har ikke blitt
registrert så langt.
Jeg fikk ingen
penger. Andre
kolleger fra
selskapet mitt fikk
heller ingenting.»

«Det er vanskelig
fordi det ikke er noe
arbeid og NAV
betaler ikke.»

«Ingen informasjon
fra NAV. Det er dette
som stresser meg
mest.»

For mer informasjon, kontakt:
Line Eldring, leder samfunnspolitisk avdeling
line.eldring@fellesforbundet.no
Tel: 97 60 75 12

