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Politisk udtalelse 

 

De senere år har desværre været præget af kriser. Først en sundhedskrise med en global pandemi, 

forårsaget af den såkaldte coronavirus. Dernæst en energikrise Ruslands invasion af Ukraine. Den 

økonomiske politik under coronakrisen stod i skærende kontrast til den økonomiske politik under 

finanskrisen, og dansk økonomi er generelt stærk og solid. Desværre kan energikrisen hurtigt udvikle 

sig til en alvorlig økonomisk krise for Danmark og Europa, og mange danskere oplever det direkte på 

pengepungen i form af den stigende inflation – bl.a. voldsomme stigninger på varme-, gas- og 

elregninger. 

 

Fælles for disse kriser er, at de alle vedrører medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet. 

I kølvandet på corona-pandemien har flere professorer og forskere råbt op om behovet for et bedre 

indeklima og i den forbindelse konkluderet, at ventilationssystemer i bygninger – f.eks. skoler og 

daginstitutioner – er et vigtigt og afgørende værn mod smittespredning. Hvis vi skal sikre bedre 

ventilation – og dermed et sundere indeklima – i vores bygninger, er der netop brug for VVS’ere og 

skorstensfejere til at installere og rense ventilationsanlæg og -kanaler. 

 

Med klimalovens ambitiøse mål om, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 procent 

senest i 2030, skal der sættes turbo på udrulningen af fjernvarme og varmepumper – og behovet er 

kun blevet større som følge af krigen i Ukraine. Her er der ligeledes brug for VVS’ere til at udskifte 

gasfyret i de omkring 400.000 danske hjem, som i dag varmes op med naturgasfyr. Og når der er brug 

for offentlige investeringer til at sætte gang i beskæftigelsen, holde hånden under dansk økonomi og 

skabe grønne jobs – f.eks. energirenoveringer og –effektiviseringer af bygninger – er der brug for 

blikkenslagere, VVS’ere, skorstensfejere og andre håndværkere i bygge- og installationsbranchen. Det 

er medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, der bygger fremtidens Danmark, og VVS-branchen 

spiller en helt afgørende rolle for den grønne omstilling. 

 

Det er også i krisetider, at den danske arbejdsmarkedsmodel skal stå sin prøve og fungere som et 

bolværk, der sikrer tryghed for lønmodtagerne, især de lavest lønnede.  Derfor ser Blik- og 

Rørarbejderforbundet med stor bekymring på enhver forringelse eller trussel mod den danske model. 

Det gælder f.eks. social dumping eller forringelse af dagpengesatsen. Hævelsen af dagpengesatsen de 

første tre måneder er en forbedring for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, der sjældent 

er ledige i lang tid. Det er dog bekymrende for vores unge medlemmer, der kan føle sig tilsidesat. Det 

kan give en risiko for, at dagpengesystemet ikke står så stærkt i fremtiden, hvis de fravælger a-kassen. 

Det er ligeledes vigtigt, at der afsættes økonomiske ressourcer, når opgaver flyttes fra jobcentre til a-

kasser.  

 

Blik- og Rørarbejderforbundet mener desuden, at en lovbestemt mindsteløn i EU er en bombe under 

den danske model. Derfor mener Blik- og Rørarbejderforbundet, at den danske regering skal gå til EU-

Domstolen og anlægge et annullationssøgsmål mod EU’s mindstelønsdirektiv. Med henvisning til EU-

traktatens artikel 153 mener Blik- og Rørarbejderforbundet, at EU ikke har hjemmel eller kompetence 

til at lovgive om lønforhold i medlemslandene. Blik- og Rørarbejderforbundet er bekymrede for, at en 

lovbestemt EU-mindsteløn kan skabe præcedens for, at EU på sigt kan lovgive om 

arbejdsmarkedsforhold, hvor EU ikke bør blande sig.  


