FAGPOLITISK UDTALELSE

Fagpolitisk udtalelse fra Blik- og Rørarbejderforbundets 39. ordinære kongres i Aalborg 2018:
Øg respekten for den faglige stolthed
Respekt, øgede ressourcer og styrke! Det er faktisk de ting, som håndværkerfagene mangler.
Respekten og prestigen for håndværksmæssige færdigheder og viden er faldende. Der lægges
mere og mere vægt på boglig viden og tal i vores samfund, og den populære akademisering
har medført, at alt for mange unge fravælger en uddannelse som håndværker. Det er et udslag
af manglende oplysning og initiativ fra højere sted, og det skader ikke kun de brancher, som
efterlyser veluddannede håndværkere. Det skader også samfundsøkonomien, når
arbejdsstyrken ikke indeholder de kvalifikationer, som efterspørges.
Problemet skal tages alvorligt. Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at
Danmark kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte inden for de kommende ti år. Lykkes
det ikke at få flere unge i arbejde, vil det koste samfundet op mod 57 milliarder kroner i 2025.
I ord har politikerne talt meget om vigtigheden af at få flere unge i gang med en
erhvervsuddannelse. Men når det kommer til konkret handling, er det hidtil kun blevet til
kortsigtede lappeløsninger, som ikke har øget tilgangen til erhvervsuddannelserne på
tilfredsstillende vis.
Nu kommer vi nemlig til det med pengene, for trods den massive udfordring med manglen på
faglært arbejdskraft vælger regeringen at fortsætte de massive besparelser på
erhvervsuddannelserne, når der netop er brug for at gå den stik modsatte vej. Selv regeringens
seneste udspil om ekstra penge til erhvervsuddannelserne udfylder langt fra det gabende
økonomiske hul, som skolerne er pålagt via årlige besparelser.
Det er en helt forkert kurs, de har sat, for erhvervsuddannelserne skal netop styrkes
yderligere, og her mener vi, at det skal gøres på to fronter: Med penge og med viden.
Erhvervsuddannelserne skal styrkes og have et markant løft, så flere unge finder glæde,
inspiration og kvalitet i erhvervsuddannelserne. For at kunne gennemføre dette skal posten
med erhvervsuddannelser være større på politikernes budgetter.
Samtidigt skal vi styrke respekten for den faglærte arbejdskraft og faglige stolthed i samfundet
– og det gælder gennem hele arbejdslivet. For det er netop respekten for godt håndværk og en
styrkelse af erhvervsuddannelserne, som kan gøre en forskel i unges valg af uddannelse.
I Blik- og Rørarbejderforbundet kræver vi respekt, flere ressourcer og styrke til både
erhvervsskolerne og den faglige stolthed udadtil!

1

