Fagforeningerne som væksthus?

Fra Kina til Danmark

Vækst og jobs i Danmark med Kina som partner
Tid: 11. april 2013, 13.00–17.00. Sted: HK/Danmark, Weidekampsgade 8, 0900 København C
HK og ThinkChina.dk inviterer til en diskussion om, hvorvidt fagforeninger kan fungere som
væksthus og fremme kinesiske investeringer til gavn for fremtidig vækst og nye danske jobs.
Danske jobs i titusindvis er flyttet til Kina og bidrager til Kinas fænomenale vækst såvel som til
dansk vækst, men ikke til mange nye arbejdspladser i Danmark.
Men det private og det offentlige Danmark besidder væsentlige kompetencer, som vil blive
efterspurgt fra Kina i fremtiden i form af samarbejde, tilkøb, investeringer eller partnerskaber.
Samtidig har mange medarbejdere i virksomhederne erfaring med samarbejde med Kina, både
her og i Kina. Disse erfaringer er – sammen med danske styrkepositioner inden for
medarbejderdreven innovation, samarbejdskultur, selvledelse og efteruddannelse - en vigtig
ressource for det danske samfund.
Tiden er kommet til at spørge, om vi kan bruge de erfaringer og de kompetencer, der er skabt i
samspil med kineserne gennem mange år, til at skabe ny vækst og flere jobs i Danmark.
Vi stiller disse konkrete spørgsmål:




Hvordan kan danske medarbejdere være med til at skabe nye arbejdspladser og
tiltrække investeringer til Danmark?
Hvilken rolle kan fagforeningerne spille i samarbejde med medarbejdere, virksomheder
og det offentlige?
Hvilke konkrete initiativer og opfølgende handlinger kan man forestille sig?

Mål:




At teste ideen om fagforeningerne som væksthus
At samle en række konkrete ideer og forslag
At opstille handlingspunkter for en fortsat diskussion om de rejste spørgsmål

Nogle af oplæggene bliver fremlagt på engelsk, men det er selvfølgelig muligt at stille
spørgsmål og komme med kommentarer på dansk.
ThinkChina.dk – Jørgen Delman  Henrik Martens

Program
Hvornår
13.00 – 13.10
13.10 – 13.40

Hvad
Velkomst
Danmark som investeringsland for
kinesiske virksomheder: Hvad kan vi
sælge os på?
Introduktion: Hvordan kan Kina være
med til at skabe arbejdspladser i
Danmark?

Hvem
Kim Simonsen, formand, HK/Danmark
Pia Olsen Dyhr, Danmarks handels- og
investeringsminister

16.25 – 17.00

Diskussion, ideer, forslag
1. Hvordan kan danske medarbejdere
være med til at skabe nye
arbejdspladser og tiltrække
investeringer?
2. Hvilken rolle kan fagforeningerne
spille i dette?
3. Hvad er næste skridt?

Moderator: Jørgen Delman

17.00 – 17.05

Afsluttende bemærkninger

Kim Simonsen, Henrik Martens

13.40 – 13.50

13.50 – 15.05
13.50 – 14.15
14.15 – 14.40
14.40 – 15.05

15.05 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.25
15.45 – 16.05

16.05– 16.25

Jørgen Delman, medstifter af ThinkChina.dk
og professor ved Københavns Universitet, og
Henrik Martens, medstifter af ThinkChina.dk,
tidligere ved den danske ambassade i Beijing
Tema: Hvad forventer kineserne, når de investerer i Danmark?
BGI-Europe: Locating a Chinese
Li Ning, CEO, BGI-Europe
Company in Denmark
Erfaring: Volvo - fra svensk til kinesisk Magnus Sundemo, Union Deputy Member of
virksomhed
the Board of Directors, Volvo
What Do Chinese Investors Expect
Repræsentant fra den kinesiske ambassade:
from Denmark?
Han Xiaodong, Economic and Commercial
Councellor
Pause
Diskussion
Moderator: Jørgen Delman
Tema: Nye muligheder for Kina og Danmark?
Perspektiver for vækst i relation til
Anne Mette Fugleholm, administrerende
pleje- og omsorgsområdet: Uddandirektør for Den danske Diakonissestiftelse
nelse og kompetenceudvikling med
afsæt i praksisnær læring og udnyttelse af erfaringer ift. tværfaglighed,
innovation og velfærdsteknologi
Forhandlinger med Kinas
Christian Abildgaard Jensen, Human
fagforeninger i Kina: Et dansk
Resources executive, tidligere hos
perspektiv
Novozymes, Dako og Cargotec

