Beder minister om

indsats«

Folketingsmedlem Jan Trojborg (S) i aktion efter masseafskedigelserne
Allerede inden medarbejdere og presse var
orienteret om afskedigelserne og omstruktureringen af Alcatel
Kirk i Horsens havde
folketingsmedlem Jan
Trøjborg (S), Horsens,
skrevet til arbejdsminister Knud Erik Kirkegaard og bedt ham om
at medvirke til en
si"nåædalret,g
mister deres arbejdsplads, kan få tilbud om
rådgivning og vejledning, samt adgang til
uddannelsestilbud med
mere.
- Jeg synes, skriver Jan
Trøjborg videre til arbejdsministeren, at denne situation,
som vil have stor negativ betydning for Horsens, bør
medføre, at alle kræfter forenes i
bestræbelser på at tilbyde de
bedste vilkar for de mennesker, der bringes i en ulykkelig situation pd grund af virksomhedens lukning.
- Jeg mener, at der bør sttes særlige ressourcer af i den
nuværende situation. Det har
man gjort i lignende situationer, bl.a. da man lukkede Carmen i Kalundborg. Det er en
lignende indsats, jeg gerne vil
have i Horsens nu. Vi må prove at komme videre i den utrolig vanskelige situation, vi nu
er i.

Katastrofe for
hele området
En afskedigelsessituation

medarbejderes muligheder
begrænsede på et tidspunkt,
hvor vi ligger på en
arbejdsløshedsprocent på 13 i byen. Men
vi vil formentlig oprette en eller anden station på fabrikken
i lighed med hvad vi gjorde ved
den store afskedigelse af 150
medarbejdere sidste år. Herved håber vi at kunne vejlede
de pågældende og hjlpe dem
til at udnytte de muligheder,
de har.

Dybt beklageligt

Folketingsmedlem Jan Trøjborg (S) beder arbejdsministeren
om en "særlig indsats".
som den på Alcatel Kirk, hvor
300 mennesker mister deres
arbejde, er en katastrofe for
hele Horsens-området, siger
chef for arbejdsformidlingen i
Horsens Preben Olsen. Det
kan næsten sammenlignes
med dengang Arena lukkede.
- Der vil formentlig også
re mange underleverandører,

der berøres, og dermed andre
virksomheder, som far lukningen at mrke.
- Vi har naturligvis ikke
endnu kunnet gore noget eller
forberede os på situationen.
Vi vidste ikke, hvad det hele
ville ende med, selvom vi har
hørt nogle rygter.
- Desvrre er de berørte

Administrerende direktør
hos Jydsk Telefon i Arhus,
Kurt Vestergaard, siger:
- Det er dybt beklageligt, at
man ikke i Danmark kan opretholde en produktion af kvalitetsprodukter. Men det er en
af de riscici, man løber, når
man som en virksomhed bliver opkøbt af udenlandske investorer. Ganske vist køber vi
væsentlig flere arbejdspladser
i udlandet end de køber hos os.
Jeg er ikke sikker på, at det er
noget positivt, men et billede
af, at erhvervsklimaet her i
Danmark stadig er for dårligt.
- Set fra min side som Jydsk
Telefons direktør, så taber jeg
en samarbejdspartner - som vi
ganske vist tilfældigvis i øjeblikket ikke har noget samarbejde løbende med - men som
gennem mange år har. og formentlig også ville have haft et
godt samarbejde med, hvis
virksomheden havde fortsat
med at eksistere. Jeg har naturligvis et håb om, at fabrikationen kan forts ætte, men det
håb kan vist godt opgives. Der
er ikke nogen begrundelse for
det. (can)

