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"Metal skal være dér, hvor vi kan øve indflydelse".

1.maj 2005
Thorkild E. Jensen
Formand for Dansk Metal

Dansk Metals formand Thorkild E. Jensen glædede sig i sin 1.maj-tale på Metalskolen i morges
over det klare og tydelige valg af ny formand for Socialdemokraterne.

"Det er vigtigt, at vi samarbejder med Socialdemokraterne. Metal skal være dér, hvor vi kan
øve indflydelse på medlemmernes vegne", fastslog forbundsformanden.

Thorkild E. Jensen, der er medlem af statsministerens globaliseringsråd, sagde i sit 1.maj-
budskab, at uddannelse er svaret på globaliseringen. Vi må alle indstille os på livslang læring.

"Vi hverken kan eller skal bekæmpe globaliseringen. Hvis ikke danske virksomheder har
mulighed for at omstille sig til konkurrencen med udlandet, vil vi blot miste endnu flere
arbejdspladser på længere sigt. 

Men vi skal sætte noget i stedet for udflytningen, så globaliseringen bliver til gavn for alle.
Ufaglærte, faglærte og højtuddannede - alle skal de have muligheder på fremtidens
arbejdsmarked. Vi skal skabe flere job, og vi skal uddanne medarbejdere, så deres
kvalifikationer passer til virksomhedernes behov. 

Det kræver en stor indsats. Men løfter vi den ikke, risikerer vi et delt samfund, hvor mange
bliver hægtet af. Det må ikke ske", sagde Thorkild E. Jensen.

Metal er gået aktivt ind i arbejdet med at udvikle en strategi, der kan sikre medlemmernes
fortsatte beskæftigelse. Han mindede om, at udenlandske eksperter har udråbt Danmark som
et af verdens mest konkurrencedygtige lande. Det tiltrækker udenlandske virksomheder og nye
arbejdspladser, oplyste han og sagde:

"Vores styrke ligger i vores velfærd, men især også i vores aftalesystem og i os selv - den
dygtige, fleksible arbejdskraft.

Andre lande misunder os vores aftalesystem, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere selv finder
løsninger og skaber overenskomster sammen. Det er fleksibelt, og det skaber ro til at arbejde.
Den danske model bringer helt sikkert nye arbejdspladser til Danmark", sagde Metals formand
og tilføjede:

"Forudsætningen for aftalesystemet er en høj organisationsgrad, både på arbejdsgiverside og
på lønmodtagerside. Det må vi ikke glemme. Hverken i dag 1.maj eller de øvrige dage i året".


