SV: 3F kandidattest: Unge og lærepladser i Silkeborg

Kære Per,
Tak for det fremsendte.
Jeg var såmænd i gang med at udfylde jeres svarskema. Jeg var parat til at aflægge et lærlingeløfte.
Jeg kan nemlig klart bekræfte, at jeg ikke blot vil arbejde for at få unge i erhvervsskoler, i praktik-,
lærepladser og job – Jeg vil faktisk KÆMPE for denne sag, som nok er VALGKAMPENS VIGTIGSTE SAG.
Derfor er jeg også villig til at stikke næsen frem og tage det nødvendige opgør med 3F´s forstenede
vanetænkning.
For filmen knækker jo, på den lærlingeløfte-hjemmeside, som du/3F ønsker jeg skal bekræfte.
Pointen er, at jeres middel til at nå målet, uddannelsesklausuler, beviseligt ikke virker. Hvis vi blot arbejder
videre af det gammelkendte spor, så ved vi præcis hvad vi får ud af det – INTET!!!
Netop derfor SKAL vi tænke anderledes, hvis vi skal have succes med det måske vigtigste emne i
valgkampen.
Det er afgørende vigtigt, at den politisk ansvarlige for dette vigtige arbejdsmarkedsområde fatter
samarbejdets kunst og ikke ser virksomhederne som modstandere, der skal tvinges med klausul og stok,
som en fagbevægelsesrepræsentant formulerer det.
Borgmesteren skal fortsat have sit primære fokus på virksomhedernes vækstbetingelser, rammerne for
erhvervslivets fremme, infrastruktur, erhvervsgrunde o.s.v.
Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget burde imidlertid for mange år siden have taget initiativ til løbende
besøg hos virksomhederne for at drøfte og fremme ansættelsen af ledige med udfordringer, flygtninge og
skabelsen af lære- og praktikpladser.
I er nød til at bevæge jer ind i en verden, hvor SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE OM DE
SAMFUNDSVIGTIGTE OPGAVER er i højsæde.
Fra de resultater der blev skabt, da I/fagbevægelsen satte jer sammen med virksomhedsledere og
erhvervsfolk for at få flygtninge i job, ved I jo, at DET KAN LADE SIG GØRE AT SAMARBEJDE om en fælles
sag.
Vi har fuldstændigt det samme mål. Jeres gammelkendte midler dúr bare ikke.

Jeg vil gå så vidt, at skrive, at I skulle skamme jer, at kæde jeres forstenede klausul-pladder sammen med et
hjerteligt og brændende ønske om at få unge i praktik- og lærepladser, netop fordi både 3F og jeg ved, at
de ikke virker.
Magen til fagbevægelsespladder skal man lede længe efter!!
Så kom nu ind i kampen med tidssvarende metoder.
Du er velkommen til at citere fra dette brev, men jeg vil i så fald bede dig bringe e-mailen i sin fulde
længde.
Venlig hilsen
Peter Nyegaard Jensen
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Kære Peter Nyegaard

Hermed sender jeg dig 3Fs kandidattest om lærepladser frem mod
kommunalvalget, da du er kandidat i Silkeborg Kommune for Venstre.

I Silkeborg Kommune leder 226 unge lige nu forgæves efter en
læreplads. På landsplan drejer det sig om ikke mindre end 12.000 unge.
Det går ikke, når beregninger viser, at Danmark vil mangle op imod
70.000 faglærte allerede i 2025.*

I 3F mener vi, at det er helt afgørende, at alle unge får muligheden for at
tage den uddannelse, de drømmer om – også når det er en

erhvervsuddannelse. Derfor har vi lanceret kampagnen
”Lærlingeløftet”, så vi kan sikre flere lærepladser til vores unge.

Næsten 30.000 danskere – heraf mange i Silkeborg – har allerede taget
stilling på lærlingeløftet.dk. Nu vil vi også gerne høre din holdning til de
manglende lærepladser inden valget den 21. november.

For at deltage som kandidat, skal du blot svare på tre korte
spørgsmål i vores kandidattest om lærepladser.
Du har helt frem til den 21. november til at svare, men vi offentliggør
løbende svarene på lærlingeløftet.dk, så vælgerne kan se, hvor alle
kandidater i alle kommuner står.

Når du er klar til at tage stilling, klikker du blot på linket herunder. Vær
opmærksom på, at dette link er et unikt og personligt link til dig som kandidat
og derfor ikke kan videresendes til andre kandidater.

>> Tag stilling til Lærlingeløftet her <<
Jeg håber meget, du har tid og lyst til at svare.

Rigtig god valgkamp og godt valg den 21. november.

Med venlig hilsen

Per Christensen
Forbundsformand, 3F

*Tallene er opgjort i juli 2017. Tallene kan variere fra måned til måned, men gennemsnittet
har været 11.455 over de seneste 12 måneder.
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