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Så er det nu – at VALGET er dit 
 
Spændende bliver det på torsdag, når stemmerne 
skal tælles op. Rød blok har valgkampen igennem 
stået til at vinde valget, men føringen har i flere 
målinger været marginal lille samtidig med, at mange 
endnu ikke har truffet deres valg. 
 
Jeg har for længst truffet mit valg. Ja, det er vel snart 
nogle årtier siden, at jeg traf valget, at jeg ville 
stemme RØDT. Det var dengang, hvor plakaten til 
højre udtrykte noget ”dansk”. Som fagligt interesseret 
lønmodtager i industrien med et ønske om lige 
muligheder til flest mulige var det for mig naturligt, at 
arbejderpartierne lå tættest på mine ønsker og 
interesser. Derfor er krydset i alle årene blevet sat 
ved rød blok. 
 
Det bliver mit kryds også på torsdag. Lad mig blot 
nævne et enkelt eksempel fra min arbejdsdag i 
Dansk Metal, der forklarer hvorfor. Inden for den 
sidste måned, har vi i Industri & Byg fået 3-4 
henvendelser fra virksomheder, der kan bruge en industritekniker med kendskab til og erfaringer i 
CNC-bearbejdning. For en måned siden havde vi ca. 20 ledige industriteknikere, så det var 
naturligvis en smal sag at henvise nogle ledige medlemmer til de pågældende virksomheder. 
Troede jeg! 
 
Efter at have ringet rundt til omkring 10 ud af de 20 ledige medlemmer, tegnede der sig et ganske 
andet billede. Lidt for mange af vore ledige industriteknikere var ikke for alvor klare til jobbene. 
Ingen havde dugfriske kursusbeviser i CNC i baglommen, for den efteruddannelsesmulighed har 
regeringen for længst ”sparet bort”. To af vore industriteknikere var ”aktiveret” med løntilskud helt 
uden for deres uddannelse. Én havde gået ledig lige siden sin beståede svendeprøve. Andre 
havde kendskab til CNC-bearbejdning men ingen rigtige erfaringer i det.  
 
Situationen var med andre ord denne: 20 ledige maskinarbejdere på den ene side og 3-4 ubesatte 
jobs på den anden side. Siderne passede imidlertid ikke til hinanden på grund af års fuldkommen 
forfejlet arbejdsmarkedspolitik, hvor vi i dag har 37.000 ledige ude i jobs med løntilskud, som mest 
er etableret på grund af kassetænkning mellem stat og kommune. De lediges muligheder for 
meningsfulde opkvalificeringskurser er fjernet. Det er oplevelser i dagligdagen som denne, der gør, 
at jeg stemmer rødt og siger Ny Regering NU. 

Sæt kryds ved de rødeSæt kryds ved de rødeSæt kryds ved de rødeSæt kryds ved de røde    
Siden den borgerlige regering tiltrådte i 

2001 er Danmark ifølge Eurostat det land i 
Europa næst efter Island, hvor uligheden er 

vokset mest. I dag er uligheden mindre i 
lande som Belgien, Østrig, Finland, Norge 

og Sverige.    
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170.000 jobs forsvundet i den private sektor 
 
Siden finanskrisen satte ind i 2008 er der i Danmark blevet nedlagt 170.000 jobs i den private 
sektor.  Jeg skal love for, at vi i Industri & Byg har mærket til denne udvikling. Perioden har været 
præget af usædvanlig mange betalingsstandsninger, konkurser og fyringer dvs. præget af LG-
sager og afskedigelsessager.  
 
Siden jobfesten sluttede i november 2008, har Industri & Byg i årene fra 2009 og til i dag måtte 
sige farvel til en række større fremstillingsvirksomheder, som aldrig kommer igen: House of Prince, 
Konvolut Danmark, Lesjöfors, SS Rustfri, Gerhardt, Hempel, GPV m.fl.  
 
Industri & Byg har i perioden i alt været inddraget i 59 virksomhedslukninger , hvoraf vi har 
afsluttet LG-sager på 49 af dem. 
 
Industri & Byg har i samme periode været inddraget i 112 enkeltstående afskedigelsessager . På 
enkelte arbejdspladser – som f.eks. House of Prince – forhandlede tillidsrepræsentanterne flotte 
aftrædelsesordninger igennem. Ser vi bort fra værdien heraf, så løber værdien i de sager, som har 
været ført i Industri & Byg i denne periode op i 15.729.402 kr . 
 
Langt større værdi har det dog haft for de medlemmer, som i hele perioden har kunnet bevare 
deres arbejdsplads samt en løn, der nu som gennemsnit nærmer sig 200 kr. i timen.  Denne løn 
kan vi fastholde alle de steder, hvor overenskomsten er gældende. For blot få år siden havde vi i 
en kendt elevatorvirksomhed ansat 10 montører til nymontage. I dag er der to danske montører 
tilbage. Der opsættes imidlertid fortsat det samme antal nye elevatorer. Det sker imidlertid med 
arbejdskraft, der fra Østeuropa og Tyskland kommer ind mandag morgen, og som er ude igen 
inden ugens udgang. Disse arbejderes lønforhold har vi nu krævet af Dansk Industri og af 
virksomheden at få dokumenteret, hvilket overenskomsten giver os mulighed for.  
 
Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om, at årsagen til at den østeuropæiske arbejdskraft kommer ind 
og opsætter elevatorer i Danmark, skyldes lønninger, der ligger under dansk dagpengeniveau. 
 
Skal vi også have kræfterne til at sejle op mod denne udvikling, skal alle huske på, at vel gør 
fagbevægelsen en forskel, men fagenes bevægelse har også politiske interesser – herunder 
interesser i en regering, der ikke underminerer fagbevægelsen. Sæt nu krydset det rigtige sted på 
torsdag. Meget står på spil – også for dem, der tjener det daglige brød ude i industrien. Eller som 
måske er blandt de 38.500 ledige, som inden næste sommer står til at falde ud af 
dagpengesystemet grundet Dansk Folkepartis hjælp til at afkorte dagpengeperioden til 2 år. 
 
OK-2012 
 
Foråret 2012 skal Industriens Overenskomst og en række andre overenskomster på det private 
arbejdsmarked fornys. Kravene fra arbejdspladserne er nu samlet i CO-Industri. Fra Dansk Metals 
side er kravene opdelt i følgende 8 uprioriterede hovedgrupper: Satsforhøjelser, Lærlinge, 
Efteruddannelse, Pension, Tryghed i ansættelsen, Arbejdstid, Tillidsrepræsentant-forhold og Den 
danske Model. 
 
I oktober og november måned vil Thorkild E. Jensen og Mads Andersen (formand og næstformand 
for CO-Industri) rejse riget rundt på 12 møder med henblik på at høre tillidsrepræsentanternes 
synspunkter. Nærmere information herom følger senere. 
 
I Industri & Byg forbereder vi en særlig indsats for at hæve stemmeprocenten et godt stykke højere 
end det bedrøvende dårlige resultat i 2010, hvor kun 31,3 % afgav deres stemme i Metal 
Hovedstaden. 
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Kommende møder 
 
Fyraftensmøde: 
 
I lighed med tidligere år afholder Industri & Byg et fyraftensmøde for tillidsrepræsentanter og 
klubbstyrelsesmedlemmer i Cirkelordenen på Frederiksberg over et aktuelt fagligt emne. Mødet 
afholdes torsdag den 13. oktober kl. 17 . Indbydelse udsendes senere. 
 
Årsmøde: 
 
 Industri & Byg afholder årsmøde torsdag den 3. november  kl. 17. Indbydelse udsendes senere. 

 
 

Med venlig hilsen 

 
 
 

 
Metal Hovedstaden  

har ”adopteret” tre politikere:  
Ikram Sarwar (SD),  

Özlem Sara Cekic (SF)  
og Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten).  
På billedet giver jeg en hånd med til et fyraftens-

pjeceuddelingsmøde på Mozarts Plads i Sydhavnen.  
Bemærk de mange danskvand!!! 


