
  
Hovedbestyrelsens forslag til udtalelse på Teknisk Landsforbunds 1 kongres 5.-6. november 2016 på Konventum 2  3 Teknisk Landsforbunds kongres udtaler 4 
 5 Teknisk Landsforbunds delegerede kræver, at de danske politikere tager 6 udfordringerne på arbejdsmarkedet seriøst: 7  8  Vi kræver et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser 9 Teknisk Landsforbund kræver, at politikere og virksomheder er med til 10 at sikre et godt arbejdsmiljø på alle landets arbejdspladser. Ansvaret 11 skal ikke ligge hos den enkelte medarbejder. 12  13  Vi skal have uddannelser, der bringer Danmark i front 14 Vi har set alt for mange besparelser på hele uddannelsesområdet de 15 seneste år. Samtidig viser prognoser, at vi i fremtiden vil mangle 16 faglærte og folk med en kort videregående teknisk uddannelse. Vi 17 kræver politisk vilje til at skaffe praktikpladser til alle og uddannelser, 18 der bringer Danmark i front.   19  20  Et fleksibelt arbejdsmarked virker ikke uden et godt 21 sikkerhedsnet 22 Smertegrænsen for at skære i dagpenge og kontanthjælp er for længst 23 overskredet og mange atypisk ansatte falder uden for systemet. 24  25 Vi kræver et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser 26 Teknisk Landsforbund ser oftere og oftere robusthed som et 27 kvalifikationskrav i forbindelse med jobannoncer.  Endnu en letkøbt tilgang 28 til løsningen på arbejdsmiljøproblemer, som i forvejen er mere præget af 29 brandslukning og midlertidige løsninger end reel forebyggelse.  30  31 Teknisk Landsforbund ser et øget antal medlemmer, som oplever problemer 32 med arbejdsmiljøet på deres arbejdspladser. Hvor det tidligere var om 33 fysiske påvirkninger, der ramte medlemmerne, ser vi nu, at der også er tale 34 om problemer med det psykiske arbejdsmiljø. 35  36 Det er derfor vigtigt, at alle – politikere, arbejdsgivere, ledere, den enkelte 37 medarbejder og fagforbundene - aktivt medvirker til at forebygge, at der 38 sker skader. Både de fysiske og de psykiske. 39  40 Derfor vil Teknisk Landsforbund heller ikke acceptere, at ansvaret placeres 41 hos den enkelte medarbejder ved at kræve robusthed.  42  43 



  
Politikerne skal tage arbejdsmiljøet alvorligt. Besparelserne på området skal 44 rulles tilbage, og psykisk arbejdsskader skal anerkendes på linje med 45 fysiske. Virksomhederne skal erkende deres ansvar og arbejde systematisk 46 med at skabe et godt arbejdsmiljø. Og den enkelte leder skal klædes på til 47 at håndtere de udfordringer som det moderne arbejdsliv giver i forhold til 48 stress. 49  50 Teknisk Landsforbund kræver, at beskæftigelsesministeren gennem 51 Arbejdstilsynet og lovgivningen medvirker til at understøtte det 52 forebyggende arbejdsmiljøarbejde, og at arbejdsgiverne medvirker positivt 53 og anerkender vigtigheden af forebyggelse og samarbejde om 54 arbejdsmiljøet. 55  56 Vi skal have uddannelser, der bringer Danmark i front 57 Det kræver, at politikerne holder op med at tænke kortsigtet og i stedet 58 investerer i fremtiden. Vi har set alt for mange besparelser på 59 uddannelsesområdet. Regeringen har lagt op til at beskære SU’en, og 60 dagpenge til nyuddannede er skåret voldsomt. Det er ikke vejen frem. 61  62 Det er nu, at fremtidens medarbejdere uddannes. Desværre virker det ikke 63 som om, det er gået op for arbejdsgivere og politikere. Der skal være fokus 64 på at sikre ordentlige praktik-, lærer- og elevpladser til de mange - særligt 65 unge mennesker - som lige nu står for at uddanne sig til fremtidens 66 kompetente medarbejdere.  67  68 Manglen på uddannelsespladser er desværre stor, og hvis vi ikke sammen - 69 både arbejdsgivere, fagforeninger og politikere - tager udfordringen seriøst, 70 vil vi inden for en kort årrække mangle kompetent og veluddannet 71 arbejdskraft. 2.100 unge står lige nu med et afsluttet grundforløb uden 72 hverken skolepraktikplads eller praktikplads på en virksomhed. En stigning 73 på 7,5 procent på et år. 74  75 Vi frygter, at mange unge fravælger en erhvervsuddannelse eller ikke kan 76 gennemføre den, de er startet på, og vi kræver derfor, at problemerne med 77 praktikpladser bliver taget seriøst, diskuteret og løst. 78  79 Teknisk Landsforbund kræver, at politikerne prioriterer uddannelse frem for 80 skattelettelser. I stedet for at skære på uddannelsesinstitutioner, i SU og i 81 dagpenge for dimittender, skal vi bruge flere penge på uddannelse. Det er 82 der brug for - ikke mindst set i lyset af et mere globalt arbejdsmarked, hvor 83 vi skal konkurrere med resten af verden.   84  85 Vi opfordrer også politikerne til at prioritere efter- og videreuddannelse i de 86 kommende trepartsforhandlinger, så alle er klar til at møde morgendagens 87 



  
udfordringer. Kun ved løbende opkvalificering gennem efter- og 88 videreuddannelse af høj kvalitet, sikrer vi, at alle har den nødvendige viden 89 og kompetencer. 90  91  92 Et fleksibelt arbejdsmarked virker ikke uden et godt sikkerhedsnet 93 Dagpengereform og kontanthjælpsloft er to ord som har fyldt meget i 94 medier og presse i 2016. Men de to ord har fyldt endnu mere hos de 95 mennesker som reformerne har ramt.  96  97 Mennesker, hvis eksistensgrundlag med reformerne er væsentligt forringet, 98 og hvor det at få hverdagen til at hænge sammen pludselig er gået fra at 99 være hårdt til at være tæt på umuligt.  100  101 I Teknisk Landsforbund er vi - selvom den seneste dagpengereform bød på 102 enkelte forbedringer - nødsaget til at råbe vagt i gevær over for yderligere 103 forringelser på dagpengeområdet. 104  105 I Teknisk Landsforbund mener vi, at smertegrænsen for længst er 106 overskredet, og vi tror heller ikke på, at en yderligere skævvridning af 107 samfundet med lavere ydelser bringer den enkelte tættere på 108 arbejdsmarkedet – tværtimod. 109  110 Det er også nødvendigt, at politikerne får lavet et dagpengesystem, der 111 tager højde for de mange, der nu og i fremtiden vil have atypiske 112 ansættelser. Som det er i dag, falder mange igennem sikkerhedsnettet. Vi 113 har brug for et dagpengesystem, der kan rumme alle, der bliver ledige.  114  115 Teknisk Landsforbund kræver derfor, at politikerne indretter fremtidens 116 dagpengesystem, så det også dækker atypiske ansættelser. 117 


