NU MÅ DET STOPPE.
DETTE er et Kampråb til alle bygnings- og skiltemalere lærlinge.
Ved sidste overenskomstforhandlinger i 2017, ville Danske Malermestre sætte lærlingelønnen
NED.
Tilbage i 2017 ville de skære i en af de laveste lærlingelønninger i byggebranchen, og nu rasler de
med sablerne igen.
I en tid hvor rigdommen stiger for de rigeste, og en støt stigende del af samfundet bliver fattigere,
mener Danske Malermestre, at tiden er inde til at markere sig.
De vil degradere en over 300 år gamle uddannelse, til et erhverv af uuddannede og få en
arbejdsstyrke af working poor.
Maleruddannelsen er en af de brancher der har sværest ved at tiltrække ungdommen. Når
arbejdsmiljøet samtidig halter, som undersøgelsen - fra Det Nationale Forskningscenter i 2017-,
hvor malerne toppede undersøgelsen med smerter.
Det er tæt på at intet er gjort fra Danske Malermestres side.
Vi hører i stigende grad, forældre der advarer deres børn mod at tage en af de kreativeste
håndværkeruddannelser indenfor byggebranchen.
Der er næsten et år til næste overenskomstforhandling, men allerede nu er Danske Malermestre
begyndte med deres truende adfærd.
Hvis ikke Malerforbundet går med til at sænke lærlingelønnen, vil man fravælge lærlinge og KUN
ansætte udenlandsk arbejdskraft.!!!
Vi lærlinge, byder vores udenlandske kollegaer velkommen.
Vi ved at vores fagforening vil organiser disse kollegaer, vi har dog et fromt ønske til det
omliggende samfund, at maler arbejde forgår på lige uddannelsesvilkår.
Lige uddannelse - lige vilkår.
Som lærlinge har vi desværre set, Danske Malermestre indføre en nye form for Social dumping.
Det at Danske Malermestre gør mere og mere brug af ufaglærte, udvander vores fag.
Derved mister vi og svendene værdi, på grund af den støt stigende brug af ufaglærte i vores fag.
Er vores uddannelse og faglighed ikke noget værd?
Dette er et opråb til alle fag om støtte, og et opråb til alle samfundsansvarlige politikere, vi kræver
respekt om vores fag.
Tiden er inde, til at vi får en anstændig lønstigning, så vi kommer niveau med de andre byggefag.
Vi kræver også at Danske Malermestre få ret op på det skræntende arbejdsmiljø - vi skal kunne
holde til et langt arbejdsliv.
Lad os forene os i fælles kamp, med fælles mål !

Denne udtales er vedtaget på Malernes Lærlingeforening Københavns generalforsamling fredag
den 10.maj 2019.

