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Truckerkrig Nana Toft Hent PDF Hvad sker der, når en dansk journalist stiger om bord i en 40 ton tung truck
med en rumænsk chauffør bag rattet? Hun møder en af tidens største, politiske udfordringer på klos hold.

Der går stort set ikke en dag, uden debatten om østarbejdere er på de danske mediers dagsorden: Børnecheck
til polakker. Kørselsfradrag til ungarere. Social dumping blandt rumænere. Men vi hører sjældent fra en

østarbejderne selv – på trods af, at der findes 73.000 af dem i landet.
Journalisten Nana Toft besluttede sig for at se debatten fra den anden side. Trods utallige advarsler fra

mandlige kolleger og formaninger om at indkøbe peberspray til selvforsvar, sagde hun farvel til mand og børn
og flyttede ind i et to kvadratmeter stort førerhus med den vidt fremmed rumænske langtidschauffør Gabriel
Popescu. I løbet af otte dage fulgte hun ham rundt på de europæiske motorveje og så verden, som han ser den.

Truckerkrig er portrættet af et dansk arbejdsmarked i opløsning. Om jobs, der forsvinder i tusindevis. Om
EU’s løfte om, at alle kan forfølge deres drømme på tværs af landegrænser. Om en enkelt rumæner, der bare
ønsker det bedste for sig selv og sin familie. Om at vågne med hovedet fuldt af Rammstein og kroppen fuldt

af vrede.
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danske mediers dagsorden: Børnecheck til polakker. Kørselsfradrag
til ungarere. Social dumping blandt rumænere. Men vi hører sjældent
fra en østarbejderne selv – på trods af, at der findes 73.000 af dem i

landet.
Journalisten Nana Toft besluttede sig for at se debatten fra den anden
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om at indkøbe peberspray til selvforsvar, sagde hun farvel til mand
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vidt fremmed rumænske langtidschauffør Gabriel Popescu. I løbet af
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jobs, der forsvinder i tusindevis. Om EU’s løfte om, at alle kan
forfølge deres drømme på tværs af landegrænser. Om en enkelt

rumæner, der bare ønsker det bedste for sig selv og sin familie. Om
at vågne med hovedet fuldt af Rammstein og kroppen fuldt af vrede.
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