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Fagpolitisk udtalelse  

 

Invester i erhvervsuddannelserne 

Alt for få unge søger en erhvervsuddannelse, og samtidig er frafaldsprocenten alt for høj. 

Samtidig beretter alt for mange lærlinge om dårlige faciliteter, elendige fysiske rammer og 

manglende ressourcer på skolerne. Hvis vi skal blive bedre til at tiltrække og fastholde unge 

på erhvervsuddannelserne, er der brug for markante investeringer, der giver et mærkbart løft 

af erhvervsskolerne. Manglen på faglært arbejdskraft er ikke alene en bombe under det 

danske velfærdssamfund. Det er også en af de største udfordringer – og forhindringer – for, 

at Danmark kan nå i mål med den grønne omstilling. Hvis Danmark skal leve op til de 

ambitiøse klimamål, er der brug for fremtidens grønne faglærte – bl.a. i VVS-branchen. Derfor 

bakker Blik- og Rørarbejderforbundet fuldtonet op om Lærlingeoprøret, som en lang række 

ungdomsorganisationer – heriblandt Blik og Rør Ungdom – står bag. 

 

Efteruddannelse er opkvalificering 

Den grønne omstilling stiller nye krav til, hvad vi skal kunne i vores brancher. Derfor er det 

afgørende, at flere medlemmer efteruddanner sig, så de bliver opkvalificeret og er klædt på til 

grønne omstilling. Derfor kommer efteruddannelse og opkvalificering fortsat til at være et 

vigtigt fokusområde for Blik- og Rørarbejderforbundet.  

 

Styrk arbejdsmiljøet 

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et godt arbejdsliv. Derfor er investeringer i et godt 

og trygt arbejdsmiljø også en investering i det danske arbejdsmarked – til gavn for både 

lønmodtagere og virksomheder. En styrket arbejdsmiljøindsats kræver politisk prioritering. 

Men en fremtidssikring af arbejdsmiljøindsatsen kræver også stabilitet omkring de 

økonomiske rammer – heriblandt en fast bevilling til Arbejdstilsynet. Derudover mener Blik- 

og Rørarbejderforbundet, at der bør være et øget fokus på at forebygge nedslidning, 

bekæmpe social dumping, reducere antallet af arbejdsulykker og undgå udsættelse for 

asbest. 

 

Værdig tilbagetrækning 

Retten til tidlig pension er en mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage for dem, der er 

startet tidligt på arbejdsmarkedet og ofte har fysisk hårde jobs – f.eks. blikkenslagere, VVS’ere 

og skorstensfejere. Retten til tidlig pension er forbundet med tryghed, fordi ordningen giver 

mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet – vel og mærke inden man 

er nedslidt. 

 

Flere politiske kræfter arbejder for at tilbagerulle retten til tidlig pension. Derfor kommer Blik- 

og Rørarbejderforbundet til at kæmpe for at bevare retten til tidlig pension. Samtidig mener 

Blik- og Rørarbejderforbundet, at der er brug for at styrke og udvide retten til tidlig pension, 

så den følger med samfundsudviklingen – fordi både nuværende og fremtidige kollegaer 

fortjener en værdig tilbagetrækning efter et langt og hårdt arbejdsliv. 


