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De store armbevægelser harmonerer ikke med nedskæringer på
tekniske uddannelser
Om få år er vi således 10.000 kloge hoveder bagud bare inden for det teknisknaturvidenskabelige område.


Danske virksomheder hungrer efter kvalificeret arbejdskraft – fx ingeniører og faglærte. Der klækkes simpelthen alt for få ud af de
danske uddannelsessystemer. I dag uddanner vi slet nok ingeniører til bare at mætte bl.a. vandsektoren. Arkivillustration: Rasmus
Sand Høyer.

TEMA: FOLKETINGSVALG

LEIF BENTSEN
formand i Dansk Miljøteknologi, CEO i Krüger A/S

CLAUS HÉLIX-NIELSEN
direktør, DTU Miljø

MONIKA SKADBORG
DTU-studerende, formand for Ungeklimarådet

Forskellige regeringer har igennem de seneste par år sat en række flotte nye visioner op
for, hvordan vi bevarer den grønne danske førertrøje og styrker eksporten af danske
løsninger. Med vandvisionen og luftvisionen er der opstillet målsætninger for at skabe
ca. 6.000 nye eksportbaserede arbejdspladser i Danmark og om at fordoble eksporten
vand- og luftløsninger.
Løsninger, som verden mangler, hvis vi skal nå i mål med FN’s verdensmål og Parisaftalen.

 Ellers forbliver ambitionerne et luftkastel og et blufnummer over
for de mange unge danskere, der ønsker et grønt job og en
klimasikker fremtid.
Udfordringen er dog, at danske virksomheder hungrer efter kvalificeret arbejdskraft –
f.eks. ingeniører og faglærte. Der klækkes simpelthen alt for få ud af de danske
uddannelsessystemer. I dag uddanner vi slet nok ingeniører til bare at mætte
vandsektoren og virksomheder, som f.eks. Grundfos, Kamstrup og Krügers behov for
arbejdskraft. Fødekæden er simpelthen gået i stykker.
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Derfor er virksomhederne nødt til at rekruttere ingeniører fra andre dele af verden. Står
det på for længe, vil det formentligt betyde, at virksomheder flytter udvikling og
produktion af nye løsninger ud af Danmark. Og det vil i mange tilfælde også betyde, at
de store idéer og tanker, som udklækkes i Danmark, vil blive virkeliggjort, skaleret og
produceret i andre lande.
Lysten til for de unge at søge ind på f.eks. DTU Miljø som klima- og miljøingeniør er
stor. De unge er optaget af bidrage til at udvikle og producere løsningerne på fremtidens
udfordringer. DTU har i flere år øget optaget af nye studerende, og de kommende år vil
der ikke blive slækket på den ambition trods udsigten til mindre ungdomsårgange.
Dette er sket, til trods for at der over de seneste fire år er lagt en sparekniv ned over de
tekniske uddannelser. Det siger dog sig selv, at på lang sigt er det ikke en holdbar
udvikling, hvis kvaliteten skal bevares.
Ifølge tal fra den teknologiske alliance, Engineer the future, som Ingeniørforeningen i
Danmark har bearbejdet, er der i 2025 brug for 6.500 civil- og diplomingeniører samt
3.500 naturvidenskabelige kandidater mere, end der uddannes. Om få år er vi således
10.000 kloge hoveder bagud inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.
Det er en livsfarlig situation for en lille åben økonomi som den danske!
Danmarks fremtid som vækst- og velfærdsdynamo ligger i den grønne industris hænder.
Derfor må vi holde op med at skære på de tekniske uddannelser, der er så afgørende for,
at vi også i fremtiden kan udvikle de bedste løsninger på dansk grund. Der skal
uddannes, forskes og udvikles langt mere end i dag, hvis vi skal bevare den grønne
førertrøje.

LÆS OGSÅ

Forsyningsformand: Klimadebat og -indsats lider under mangel på
reel indsigt og erfaring

Skal vi have bukser på, som passer til vores udmeldte ambitioner, er vi derfor nødt til at
genoprette og løfte bevillingerne til uddannelsen af morgendagens miljøingeniører. Det
er dem, der skal sikre, at de nye grønne løsninger udvikles og produceres i Danmark –
også om 10 år. Samtidigt skal 2 pct.-besparelseskravet, som lægger et snærende bånd på
vores lands grønne fremtid, stoppes.
Ellers forbliver ambitionerne et luftkastel og et blufnummer over for de mange unge
danskere, der ønsker et grønt job og en klimasikker fremtid.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de
seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik
her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter

VELKOMMEN TIL DEBATTEN

•

Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset
uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.

•

Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
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Dannebrog 800 år: Rikke Hedegård er sigtet
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Ella Olsen blev ringet op af en venlig mand
fra Nets: »Nogen er i gang med at lave en
betalingsaftale fra din konto«
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Lars Larsen skrotter møbelkæde
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