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Visjon
HK skal være en fremtidsrettet pådriver for retten til å organisere seg,
et rettferdig samfunn og et arbeidsliv som setter mennesket i fokus
både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjonsidé
HK er en demokratisk medlemsorganisasjon som bygger sine ideer og
løsninger på medlemmenes innflytelse og medbestemmelse.
Medlemmene skal sikres trygghet for arbeid og bedre lønns- og
arbeidsvilkår gjennom et sterkt klubb- og tillitsvalgtapparat, aktiv
deltakelse, service og medlemsnærhet.
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I

Den fagligpolitiske situasjonen

Norge har klart seg gjennom kriser, politisk ustabilitet og uroligheter
som har preget og preger deler av verden og Europa. En god
fordelingspolitikk som utjevner forskjeller og høy sysselsetting,
også blant kvinner, har sammen med oljeinntekter gitt oss et godt
grunnlag for å håndtere kriser. Oljeproduksjon og oppsparte midler
vil avta, og vi står overfor store klima- og miljøutfordringer som
krever omstilling. Flyktningkrisen vil også kreve vår innsats.
Den norske modellen. Høy sysselsetting, velferd til alle og et
organisert arbeidsliv er de viktigste grunnpilarene i den norske
modellen. Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere
og myndighetene har bidratt til bærekraftige løsninger innen
næringspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken og velferdspolitikken.
Sentral og solidarisk lønnsdannelse har bidratt til mindre
lønnsforskjeller. Gjensidig tillit og medbestemmelse har gitt resultater
g jennom økt produktivitet og sterk omstillingsevne. Det har vært
viktig for norske bedrifters økonomi og sikre trygghet for økte
investeringer og omstillinger. Noe som igjen har bidratt til flere
arbeidsplasser og gode konkurransefortrinn.
Sterke fagforeninger og høy organisasjonsgrad er en forutsetning for
å opprettholde den norske modellen. Sammen med høy sysselsetting
og lav arbeidsledighet er det dette som er selve bærebjelken. Skal vi
fortsatt ha en bærekraftig utvikling må myndighetene se verdien av
det gode trepartssamarbeidet og være med på å legge om kursen.
Det blir færre antall yrkesaktive per pensjonist, innvandringen
øker som følge av flyktningkriser og stadig flere unge går ut i varig
uførhet eller arbeidsledighet. Vi må derfor legge til rette for at flere
står lengre i arbeid, møte økende arbeidsledighet med tiltak tidlig og
lykkes bedre i å integrere innvandrere og få dem over i arbeid.
Et trygt, anstendig og seriøst arbeidsliv. Et anstendig og organisert
arbeidsliv utfordres av useriøse aktører i næringslivet. Sosial dumping
er utbredt i noen bransjer og flere arbeidstakere har løsere tilknytning
til arbeidslivet nå enn før. Det skaper utfordringer for fagbevegelsens
rekrutteringsarbeid og det er grunn til bekymring. HK ser den samme
utviklingen for flere av våre bransjer. Samtidig kan vi glede oss over at
antallet medlemmer bak tariffavtalene øker. Den trenden er viktig at
fortsetter de neste fire årene.
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Bedriftsdemokratiet utfordres av driftsformer der eiere tar
beslutninger, men ikke har det formelle arbeidsgiveransvaret. Den
tillitsvalgte får dermed liten eller ingen innflytelse over arbeidstid,
kontrolltiltak eller hms-arbeidet lokalt. Konsekvensene kan bli at
partssamarbeidet lokalt forvitrer og at flere arbeidstakere kanskje
ikke ser seg tjent med å være organisert. Vi trenger derfor en politikk
som plasserer arbeidsgiveransvaret der beslutningene fattes og gir
tillitsvalgte reell medbestemmelse.
Arbeidsliv i endring. Den teknologiske utviklingen vil få større
betydning for hvordan det fremtidige arbeidslivet organiseres.
En del oppgaver og operasjoner som i dag utføres av mennesker
automatiseres og overtas av maskiner. Det er viktig å forstå
utviklingen for å kunne ivareta våre medlemmer og stille krav.
Delingsøkonomi og formidlingsøkonomi er forretningsmodeller som
g jør det mulig for enkeltpersoner å utnytte ubrukte ressurser ved å
dele eller selge dem. Manglende regulering av formidlings-økonomien
kan undergrave etablerte velferdsordninger og faglige rettigheter,
og slik utfordre den norske modellen. Det er viktig at fagbevegelsen
møter disse utfordringene med konkrete krav til reguleringer, tiltak
og ordninger. Partene i arbeidslivet og myndighetene må utfordres
på visjoner, mål og tiltak for hvordan arbeidstakerne skal omstilles til
nye arbeidsoppgaver fremover.
Med mer enn 360 000 ansatte, er varehandelen den største
sysselsetteren i privat sektor, og den fortsetter å øke. Økende
netthandel sammen med teknologiutviklingen vil få betydning for
sysselsettingen i varehandelen og vi må anta at behovet for antall
ansatte vil bli mindre i fremtiden. Vi ser den samme utviklingen
innen f.eks. luftfart, reiseliv og finans.
Arbeidslivet blir i økende grad fylt opp av konsulenter og andre
med kontraktsforhold som selvstendig næringsdrivende. Ofte kan
det være tidligere ansatte, som får nye kontrakter som selvstendig
næringsdrivende. Dette er en utfordring for monopol på arbeidskraft,
som er fagbevegelsens forhandlingsstyrke.
Aksjonsfellesskapet og styrken til fagforeningen utfordres av denne
nye situasjonen. Konsulenten/ selvstendige kan komme under et press
om å jobbe mer enn ønskelig for å sikre inntekten og nye kontrakter
i fremtiden. I noen tilfeller brukes kontrakter som selvstendige for
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å omgå tariff-bestemmelser og arbeidsmiljølov. HK vil organisere
selvstendige for å sikre seg det reelle monopolet på arbeidskraft til å
kreve rettferdige og solidariske lønns- og arbeidsvilkår.
Fagligpolitisk samarbeid. Arbeiderbevegelsen i Norge har en over
100-årig historie med samarbeid. I en tid med press på arbeidstakernes
rettigheter, økende arbeidsledighet og uro i verdensøkonomien, trenger vi
et forsterket faglig og politisk samarbeid.
EØS-avtalen har siden den ble inngått i 1992 blitt stadig mer
omfattende og griper inn på områder som stortingsflertallet forutsatte
at den ikke skulle berøre. EØS-avtalen har på arbeidsmarkedsområdet
gitt større konsekvenser enn noen hadde forutsett. Sentrale elementer
innen norsk disktrikspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning av
naturressurser, alkoholpolitikk og i de senere år faglige rettigheter og
tiltak for å hindre sosial dumping, har i tur og orden blitt utfordret av
ESA- og EFTA-domstolen. Det er uakseptabelt at arbeidslivspolitikken
i stadig økende grad overføres til besluttende organer utenfor Norge.
Med Storbritannias varslede utmelding gjennom Brexit må Norge
følge utviklingen av ny tilknytningsavtale med EU nøye. HK
foreslår at regjeringen nedsetter et utvalg hvor arbeidslivets parter
representeres og som følger disse forhandlingene. På den måten
vil vi ha et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere innretninger på
EØS-avtalen.
HK vil støtte nye forhandlinger med EU med tanke på å
fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale.
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II

Lønn

Handel og Kontor i Norge vil alene, og gjennom LO, støtte opp om
den norske modellen og trepartssamarbeidet. Solidaritet mellom
fagorganiserte basert på et velutviklet tariffavtalesystem er grunnlaget
for gode lønns- og arbeidsvilkår i Norge.
HKs medlemmer skal ha en rettferdig andel av verdiskapingen.
Særlig lavlønnsgruppenes vilkår må forbedres slik at alle får ta del
i velferden.
HKs medlemmer organiserer bransjer og bedrifter med mange
lavtlønte, der de ansatte ofte ligger på minstelønnssatsene.
Over 70 % av medlemmene er kvinner.
HK har også medlemmer som er funksjonærer, ledere og spesialister
som ikke får lønnsmessig uttelling for ansvar og oppgaver som ligger
til stillingene deres.
Tariffpolitikken skal innrettes slik at den tilgodeser disse gruppene
og kompenserer for ubekvem arbeidstid og nødvendig natt- og
søndagsarbeid.
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HKs medlemmer må sikres en rettmessig andel av verdiskapningen
i bedriftene de jobber. Derfor må den solidariske lønnspolitikken
LO står for videreføres og fordelingen mellom arbeid og kapital må
balanseres og være rettferdig.
Omstillinger og teknologiutvikling krever stadig mer kvalifiserte
arbeidstakere. Det er derfor viktig at tariffpolitikken stimulerer
til satsing på kompetanseutvikling i bedriftene. Både formell- og
realkompetanse må gi lønnsmessig uttelling. Fagbrevstillegg må
tariffestes som uavkortet tillegg i alle overenskomster.
Gode velferdsordninger bidrar til et inkluderende arbeidsliv.
Velferdsordningene i tariffavtalen må forbedres slik at arbeidstakeren
får full feriepengeopptjening ved egen sykdom, svangerskapspenger
og i permisjoner. Øvrige velferdsordninger må også utvikles.

HKs mål er å bedre medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår
• Øke g jennomsnittslønna for lavlønnsgrupper i forhold til
g jennomsnittlig industriarbeiderlønn
• Utvikle og benytte lønnsmodeller i overenskomstene som gir bedre
lønnsmessig uttelling
• Sørge for lønnsstatistikk basert på lønn for alle ansatte i
virksomhetene
• Sørge for innsynsrett til lønns- og arbeidsvilkår i virksomhetene
• Styrke kompetanseutviklingen. Realkompetanse og etter- og
videreutdanning skal gi økt lønn
• Sørge for forskuttering av lønn under sykdom og foreldrepermisjon
• Øke tillegg for kveld, natt og helg
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III

Pensjon

Folketrygdens pensjonsytelser går ned samtidig med at mange
arbeidstakere i privat sektor, særlig kvinner, kun har minimum
innskuddspensjonsordning og ofte kort opptjeningstid. Dette
gir dårlige pensjonsrettigheter. I tillegg faller mange lavtlønte,
deltidsansatte, utenfor AFP-ordningen. Mer enn 70 prosent av
våre medlemmer får ikke AFP og kan se langt etter å gå av med
tidligpensjon. Dette gjelder i hovedsak kvinner. Selv de som har
mulighet vil få store inntektstap om de går av før 67 år fordi
pensjonen må fordeles på flere år.
Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjonsordningene
må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og god alderdom.
Vi vil jobbe for at samlet pensjon minst skal være 2/3 av tidligere
lønn. Lavtlønte må ha mer for å kunne sikre en trygg alderdom. For å
nå dette målet er det behov for brede, kollektive pensjonssystem med
folketrygden i bunn.
Uføre har ikke helse til å arbeide, derfor må de ha tilgang på
velferdsordninger som ikke forringer deres levevilkår.
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Pensjonsordningene må utformes slik at de ikke virker
diskriminerende. De må dessuten bidra til et dynamisk arbeidsliv
hvor nødvendig omstillinger og jobbskifter ikke medfører pensjonstap
for den enkelte. All lønn må gi pensjonsopptjening slik at også
deltidsansatte i små stillingsbrøker og midlertidig ansatte får samme
pensjonsopptjening som andre.
Pensjon er utsatt lønn og derfor må arbeidstakerorganisasjonene
kreve innflytelse over pensjonsordningene. Dette gjøres best ved
tariffesting.

Folketrygd
HK vil være en pådriver for en solidarisk folketrygd.
Levealdersjusteringer gir uheldige fordelingseffekter fordi levealder
varierer på grunn av yrke, inntekt og utdanning. Dette gjelder også
AFP. De som har de tyngste jobbene og må gå av tidlig kommer dårlig
ut. Dette er usosialt og urettferdig og må rettes opp. Behovsprøvde
ordninger, for eksempel bostøtte, må ikke forringes på grunn av at
trygden blir skattlagt som inntekt.

Tjenestepensjon
HK vil utvikle og forbedre tjenestepensjonsordningene ved å innføre
opptjening fra første krone, ingen begrensning for midlertidig ansatte
og deltid. Minimumssatsene må opp slik at hovedmålet om 2/3 i
pensjon kan nås.

AFP
AFP må videreføres, men slik at regelverket forbedres og at ytelsene
blir sikre og forutsigbare for fagforeningsmedlemmer. Ansatte i
bedrifter med mindre enn ett årsverk må også få rett til AFP. HK skal
jobbe for å styrke AFP-ordningen for å ivareta eldre arbeidstakere
som ufrivillig mister jobben tett opp mot AFP-alder.
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AFP

Tjenestepensjon

Folketrygd

HKs mål er at pensjon skal tilsvare minst 2/3 av tidligere lønn
• Tariffeste tjenestepensjonene i privat sektor
• Arbeide for at det etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger
på tvers av virksomhetene
• Arbeide for at minstesatsene i obligatorisk tjenestepensjon (OTP) heves
• Arbeide for at all lønn gir pensjonsopptjening
• Arbeide for at ansatte som jobber mindre enn ett år får rett til
tjenestepensjon
• Arbeide for at hybridpensjoner innføres som alternativ til dagens
innskuddsordninger
• Styrke og videreføre dagens AFP-ordninger i privatsektor
• Gjøre det enklere og forutsigbart å få AFP
• All fartstid i en AFP-bedrift må gi rettigheter
• Arbeide for at AFP skal kunne kombineres med delvis uføretrygd
• Arbeide for at deltidsansatte får mer pensjon enn i dag
• Folketrygdens garantipensjon skal følge den alminnelige lønnsutvikling
• Uføre skal ha opptjening av alderspensjon i folketrygden fram til
fylte 67 år
• Uføres alderspensjon skal ikke levealdersjusteres
• Uføre skal ha et behovsprøvd barnetillegg på 0,4 G per barn per år
• Uføreforsikring bør være en obligatorisk del av OTP
• Arbeide for at pensjonsrettigheter ikke forringes ved
virksomhetsoverdragelse
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IV

Kontorarbeidere for fremtiden

Arbeidslivet for kontoransatte gjennomgår store samfunnsmessige
endringer. Mange av arbeidsoppgavene til kontoransatte er lite
definerte, men likevel viktige for produksjon av varer og tjenester.
Før var kontor-funksjonene normalt en integrert del av produksjonen.
I dag er det vanlig at kontorfunksjoner er skilt ut i egne selskap.
Effektiviseringskrav fra styrene fører til nedbemanning, sentralisering
og utskilling. Kontorarbeideren blir på denne måten fremmedgjort
fra den konkrete varen eller tjenesten vedkommende er med å
produsere. Dette kan svekke forhandlingsposisjonen til arbeiderne, da
kostnader og inntekter ved produksjon ikke framstår samlet.
Vi ser en trend i at kontorfellesskapet får stadig flere kontraktsforhold
som selvstendig næringsdrivende. Disse kan føle et enormt press for
å sikre videre kontrakter og arbeid, på bekostning av egen fysisk og
psykisk helse. Ny teknologi gjør det mulig med nye kontorløsninger
og jobbing utenfor kontoret. Disse nye mulighetene har blitt misbrukt
for å viske ut skillet mellom arbeid og fritid.
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Det er et økende krav til kompetanse og høyrere utdanning innen
kontor-yrkene. For å få organisert morgendagens kontorarbeidere
er det viktig at forbundet organiserer potensielle medlemmer
når de er under utdannelse. Rollen til kompetansetillitsvalgte må
videreutvikles og styrkes så med-lemmene får medbestemmelse på
kompetanseutviklingen.

HKs mål er å sikre videreføring av anstendig arbeid i
kontoryrker
• Arbeide for å løfte fram kontorarbeidets betydning for samfunnet
• Arbeide for å løfte diskusjonen om kontorløsninger, åpent
kontor-landskap og arbeidsmiljøutfordringer
• Organisere studenter innen utdanninger til våre bransjer
• Tilby bransjespesifikke kurs og faglig påfyll til våre medlemmer

V

Arbeidsliv

Arbeidslivet er viktig for alle. Gjennom arbeid får man delta
i samfunnet og bidra til verdiskaping til beste for den enkelte og
fellesskapet. Arbeid er en av de viktigste formene for selvrealisering
og en nøkkel til inkludering av alle som bor i Norge.
HK vil bidra til å opprettholde høy sysselsetting. Arbeidslivet må
organiseres slik at det gir mulighet deltagelse for alle som kan jobbe.
Dette er et av de viktigste bidrag til fattigdomsbekjempelse
og inkludering av de som alt for ofte faller utenfor fellesskapet.
HK vil bevare den norske modellen med høy sysselsetting,
høy organisasjonsgrad og god tariffavtaledekning. Vi vil bruke
medbestemmelsesretten og vår politiske innflytelse til å holde
arbeidsmiljøstandarden og lønnsnivå høyt. Sosial dumping skal
bekjempes.
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Et arbeidsliv i endring
Arbeidslivet er preget av høy omstillingsfrekvens gjennom nye
driftsformer, effektivisering og teknologiutvikling. Dette betyr at
noen arbeidsoppgaver faller bort og andre kommer til. Det betyr også
at mange bytter jobb. Det er viktig at omstillingene ikke bidrar til at
kompetanse går tapt. Ansiennitetsprinsippet må legges til grunn ved
omstillinger, samtidig som man må sikre at viktig kompetanse ikke
går tapt. Svekkelse av dagpengeordningen bidrar til utrygghet ved
omstillinger og arbeidsledighet.
HK skal møte omstillingene på en aktiv og konstruktiv måte og slik
bidra til å sikre arbeidsplasser og inntekter. For å ivareta medlemmene
på best mulig måte og for å kunne bidra i disse prosessene er det
avg jørende at tillitsvalgte har nødvendig tid og kunnskap til å
utføre sine oppgaver. Dette er en av forutsetningene for å styrke
bedriftsdemokratiet. Arbeidsgiverbegrepet må utvides slik at de som
har reell innflytelse over arbeidstakerne også har ansvar.
HK mener franchisegivere i sterkere grad må ansvarliggjøres som
den reelle arbeidsgiver og som en part i tariffavtalen. Vi ønsker en
egen lov om franchisevirksomhet som inneholder bestemmelser om
medbestemmelse, HMS og kompetanseutvikling for de ansatte.
I takt med at antall kjøpesentre øker i Norge, får arbeidstakerne
mindre innflytelse over egen arbeidsdag. For å møte dette trengs det
en lovendring som gir ansatte representasjon i senterstyrer, felles
vernetjeneste og bedring av tillitvalgtes muligheter til å påvirke
beslutninger. Dette gjelder også for kjedekonserner.
Teknologiutviklingen krever særskilt oppmerksomhet på ansattes
personvern. Vi må derfor sørge for økt innflytelse ved innføring
av kontrolltiltak og ved utvikling, bruk og lagring av elektronisk
informasjon i bedriften. Globaliseringen binder verden tettere
sammen og har betydning for politikken, økonomien og kulturen.
Internasjonalt samarbeid driver globaliseringen framover og påvirker
samfunnet vårt, både positivt og negativt. Det er behov for mer
kunnskap om globaliseringens betydning for arbeidslivet.

Ansettelsesråd
Handel og Kontor skal jobbe for å få inn bestemmelser om
ansettelsesråd.
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HK skal bidra til å ivareta medlemmenes interesser i et
arbeidsliv i endring
• Styrke de ansattes medbestemmelsesrett i lov- og avtaleverket
• Styrke lov- og avtaleverket for bemanningsbransjen
• Styrke de ansattes personvern
• Arbeide for flere forskningsprosjekter om globaliseringens betydning
for arbeidsliv
• Arbeide for å sikre konkurranseevne og arbeidsplasser
• Reversere endringene i lønnsgarantifondet innført i 2014
• Arbeide for å redusere dagpengeordningens karenstid til 8 uker
• Arbeide for å fjerne 12 timers regelen
• Arbeide for å fjerne arbeidsmiljølovens § 14.9.1 f ) hvor det gis
generell adgang til midlertidige ansettelser
• Vi må ha en arbeidsmiljølov som hindrer 0-timerskontrakter og som
gir rett til reell og forutsigbar arbeidstid
• Arbeide for at utleievirksomheter (bemanningsforetak) må gi lønn
mellom oppdrag
• Arbeide for at utleie av arbeidskraft kun skal utføres av offentlig
etat for å sikre bedre kontroll med utleie og redusere misbruk og
omgåelser
• Arbeide for å styrke de ansattes stillingsvern
• Handel og Kontor skal jobbe for at rammene for de som er unntatt
overtidsbestemmelsene, skal spesifiseres. Handel og Kontor er mot
en videre oppmykning av reglene
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Arbeidsmiljø
Den norske arbeidsmiljøstandarden er god for mange, men enkelte
bransjer og arbeidsplasser har fortsatt helsefarlig arbeid, uforsvarlige
arbeidstidsordninger og ledelse som ikke ivaretar de ansatte på en god
nok måte.
Arbeidet for inkludering og godt arbeidsmiljø må fortsette i dialog
med arbeidsgivere gjennom medbestemmelsesordningen i lov- og
avtaleverk. Lovverket må dessuten styrkes og tilsyns-myndigheten
settes i stand til å overvåke, kontrollere og initiere en god utvikling
av det norske arbeidslivet. Gjensidig respekt og toleranse er viktig på
arbeidsplassene.
Sosial dumping brer om seg i mange bransjer og utfordrer det seriøse
arbeidslivet. Useriøse aktører konkurrerer med de seriøse på dårligere
lønns- og arbeidsvilkår. Flere arbeidstakere får løsere tilknytning til
arbeidslivet og lønnsvilkårene presses nedover. Det er viktig at sosial
dumping identifiseres og bekjempes av myndighetene og arbeidslivets
parter i fellesskap.
Gjennom opplæring og aktive tillitsvalgte og verneombud skal
HK verne om et godt psykososialt arbeidsmiljø. Tiltak for å gi
arbeidstakere meningsfulle arbeidsoppgaver som man i størst mulig
grad selv kan påvirke, samt forebygge muskel- og skjelettskader og
psykiske plager, må prioriteres.

HKs mål er et inkluderende arbeidsliv som virker
helsefremmende for arbeidstakerne
• Arbeide for å styrke lovverket, blant annet for at alle ansatte skal få
bedriftshelsetjeneste
• Arbeide for at belastningslidelser skal gi rett til yrkesskadeerstatning
• Arbeide mot mobbing, seksuell trakassering, trusler, vold og ran, og
sikre at involverte og pårørende har krav på godt ettervern
• Arbeide for at ingen ansatte i butikker og ekspedisjonssteder skal
være alene på jobb
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• Arbeide for økt ressurstilgang til Arbeidstilsynet og andre
tilsynsmyndigheter innen arbeidslivet, samt skjerping av
straffebestemmelsene i arbeidsmiljøloven
• Styrke opplæring av verneombud, herunder med et lovfestet
oppfølgingskurs
• Arbeide for etablering av senterverneombud og regionale
verneombud i servicenæringene
• Arbeider for å styrke de ansattes stillingsvern
• Arbeide for at tillitsvalgtes vern må styrkes gjennom lovfestet
beskyttelse i arbeidsmiljøloven
• Arbeide for å forlenge oppsigelsesvernet ved sykdom fra
12 til 24 måneder
• HK skal jobbe for at flere skal bli IA-bedrifter
• Arbeide for at tillitvalgtes vern må styrkes i arbeidsmiljøloven

Arbeidstid
Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene gir arbeidstakerne, de tillitsvalgte
og deres fagforeninger innflytelse på arbeidstidsordningene
i det norske arbeidslivet. Regelverket sikrer arbeidstakere
medbestemmelsesrett over hvordan arbeidsdagene organiseres og
dermed vern og velferd for de ansatte og deres familier.
Arbeidstidsordninger og arbeidsmiljø henger uløselig sammen og er
ofte utslagsgivende for mulighetene til å organisere et inkluderende
arbeidsliv med rom for arbeidstakere av begge kjønn og i ulike
livssituasjoner.
HK skal bevare og forbedre arbeidstidsreglene og bidra til bedre
etterlevelse av dem for å sikre vern og velferd.

Søndagsåpne butikker
HK vil jobbe mot ytterligere søndagsåpning av butikker.
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HKs mål er gode arbeidstidsordninger som gir de ansatte tid
til familie, fritid og et sosialt liv
• Forsvare normalarbeidsdagen, kl. 07.00 – 17.00 i alle overenskomster
• Arbeide for at søn- og helligdager og offentlige høytidsdager bevares
som fridager
• Arbeide for at arbeidsdagen skal være sammenhengende
• Arbeide for 6 timers dag eller 30 timers uke med full
lønnskompensasjon
• HK skal jobbe for at fortrinnsretten skal tas i bruk innenfor
kjedenes butikker
• Arbeide for heltidskultur og bedre arbeidstidsplanlegging
• Arbeide for at normalarbeidsdagen ikke utvides med fjernarbeid
• Arbeide for at ansatte i varehandelen blir omfattet av
Arbeidsmiljølovens regler om natt-, søndags- og helgearbeid
• HK krever at arbeidsdagen i hovedsak skal være sammenhengende
og at deltidsansatte som hovedregel skal ha rett på hele dager
• Vi ønsker å innføre en lovregulering av varehandelens åpningstider
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VI

Likestilling og mangfold

Norge og resten av Skandinavia regnes som pionerer i likestilling
mellom kvinner og menn. Med 77 prosent kvinner i arbeid har vi en
av verdens høyeste sysselsettingsandel av kvinner. Samtidig har vi det
mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet blant de industrialiserte landene
i verden. Dette bidrar til vedvarende og systematiske forskjeller hva
angår ulike vilkår for kvinner og menn.
Det flerkulturelle Norge stiller krav til et likeverdig samfunn der
alle bidrar og får samme grunnleggende rettigheter og møtes med
respekt, toleranse og forståelse. Verden og Europa står overfor den
største flyktningkrisen vi har sett i nyere tid. Norge må ta sin del og
fagbevegelsen stiller opp på dugnaden.
Fagbevegelsens mål er et mangfoldig samfunn der alle lesbiske,
homofile, bifile og transepersoner åpent kan leve ut sin kjærlighet,
identitet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og
samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.
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Det er mange med funksjonsnedsettelser utenfor arbeidslivet.
Dette reduserer livskvaliteten og reduserer de anvendte
arbeidskraftsressursene i landet. Arbeidslivet må organiseres slik at
alle som kan jobbe får jobbe.

Likestilling
Kvinner tjener mindre enn menn og jobber mer deltid enn menn.
Dette får konsekvenser både i arbeidslivet, ved sykdom/permisjoner
og for pensjonsopptjeningen. En forutsetning for likestilling er
kvinners mulighet til å forsørge seg selv.
Nesten like mange kvinner som menn i arbeidsfør alder er i arbeid,
men kvinnene arbeider færre timer.
Kvinner er overrepresentert på statistikken over deltidsansatte og
underrepresentert på statistikken over lederstillinger.
Retten til heltid må lovfestes og de lokale partene i arbeidslivet må
bevisstgjøres deres roller og ansvar for likestilling. Småbarnsforeldres
rettigheter må styrkes, blant annet gjennom bedre regler for deling av
foreldrepermisjon og selvstendig rett til foreldrepenger.
Viktige likestillingstiltak er også fjerne kontantstøtten og samtidig
sikre alle barn gratis barnehageplass og skolefritidsordning.
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HKs mål er et samfunn med like muligheter, for alle
uavhengig av kjønn. Lik lønn for arbeid av lik verdi er et
fundament for likestilling
• Arbeide for å heve lønnen i kvinnedominerte yrker
• Arbeide for at ungdom får god veiledning til utdannings- og
yrkesvalg som gir et mer likestilt arbeidsliv
• Arbeide for flere kvinner inn i lederstillinger og styrer
• Arbeide for at virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt etter
likestillingsloven styrkes
• Arbeide for utvidet rett til fødsels- og foreldrepermisjon med full
lønn og selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger samt rett til
uttak av fedrekvote
• Arbeide for at retten til omsorgspenger utvides ved barns sykdom
eller barnepassers sykdom
• Arbeide for å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet
• Inngå likestillingsavtaler i de bedrifter vi har tariffavtaler
• Arbeide for økt sysselsetting blant kvinner i innvandrerbefolkningen
• Full feriepengeopptjening under sykdom og svangerskapspermisjon
• Arbeide for at arbeidstakere med flere arbeidsgivere skal ha rett til
graderte foreldrepenger/permisjon
• Arbeide for styrking av fortrinnsretten til utvidet stilling
• HK ønsker en tredeling av foreldrepermisjonen, hvor 40 prosent
er forbeholdt hver av foreldrene og 20 prosent fordeles etter
foreldrenes ønsker
• Avskaff aupair ordningen
• HK skal jobbe for at flere skal bli IA-bedrifter
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Mangfold
Verden og Europa har stor innvandring. En aktiv integreringspolitikk
må til og alle former for rasisme, fremmedfrykt og diskriminering må
motarbeides. Det er store migrasjonsbølger i verden og Europa. Krig
og krigens følger gjør at mange mennesker flykter fra sine hjemland.
Det er viktig at alle utsatte grupper deltar i arbeidslivet.
Minoritetskvinner utg jør en stor ressurs i det norske samfunnet.
Samtidig er de blant de mer sårbare av våre arbeidstakere. Et viktig
virkemiddel for å bedre situasjonen er utdanning og norskopplæring.
Fagbevegelsen ønsker å bidra til at flere med minoritetsbakgrunn
deltar aktivt i arbeids- og samfunnsdebatten. Vi vil derfor arbeide
målrettet for at flere med minoritetsbakgrunn både tar og får
tillitsverv på arbeidsplassen og i organisasjonen vår. Det viktigste
virkemiddelet for å få dette til, er å skape trygge rammer. Flere av
våre tariffbundne bedrifter må derfor bli rasismefrie soner.

Arbeide for en human asyl- og flyktningpolitikk
Vi lever i en urettferdig verden hvor mange opplever krig, undertrykking,
sult og arbeidsløshet. Millioner av mennesker drives på flukt.
HK skal være en pådriver for at Norge skal føre og være en
internasjonal aktør som jobber for human asyl- og flyktningpolitikk.
Norge skal arbeide for at land i Europa tar sin andel av asylsøkere og
flyktninger. Samt bidra til at flyktningestrømningene blir organisert
på en human måte.
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HKs mål er et flerkulturelt samfunn bygd på respekt,
toleranse og forståelse
• Asylsøkere skal tilbys norskopplæring fra og med ankomst
• Barn av asylsøkere skal ha rett på barnehageplass og videregående
opplæring
• Asylsøkere skal få arbeidstillatelse mens de venter på endelig vedtak.
Dette må også gjelde ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag
• Arbeide mot et kommersielt eierskap og drift av asylmottak.
Det skal ikke være mulig å ta ut profitt på asylsøkere
• Sikre asylsøkere nødvendig helsehjelp
• HK skal arbeide for bedre vilkår for enslige asylsøkerbarn
• HK skal jobbe for at barnevernet skal ha omsorgsansvar for enslig
mindreårige asylsøkere fra ankomst
• HK ønsker en lovfestet grunnbemanning på asylmottakene
• Aktivt delta i kampen mot rasisme og høyreekstreme krefter
• Arbeide for at norskkurs er obligatorisk og gratis for alle etter behov
• Legge til rette for at minoritetsgrupper deltar i samfunnsdebatten og
aktivt rekruttere tillitsvalgte fra minoritetsgrupper
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LHBT – Lesbiske, homofile, bifile og transepersoner
De fleste LHBT-personer i Norge kan leve godt og åpent uten å bli
utsatt for intoleranse, trakassering og diskriminering. Et mindretall
har det ikke slik og vi må bidra til å ivareta dem på en bedre måte.
Det finnes noe forskning på LHBT-personers trygghet for å være
åpen på jobb, men den er dessverre lite oppdatert og treffer ikke alle
deler av arbeidslivet. Vi ser derfor behovet for en større kartlegging av
LHBT-personers situasjon i arbeidslivet, særlig innen privat sektor.
Alle bør ha en trygghet for å være seg selv på jobb. Temaet må derfor
settes på dagsorden, blant annet med holdningsskapende arbeid på
arbeidsplassene. Tillitsvalgte og verneombud må dessuten bidra med å
få på plass ordninger med diskrimineringsfrie soner.
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HKs mål er et trygt samfunn der alle kan være seg selv,
uavhengig av seksuell orientering
• Arbeide mot diskriminering, stigmatisering og intoleranse
• Arbeide mot hatvold
• Arbeide for kunnskapsinnhenting om LHBT-personers situasjon
i arbeidslivet
• Arbeide for at våre tariffbundne bedrifter skal bli diskrimineringsfrie
soner
• Implementere LHBT i medlems – og tillitsvalgtskoleringen
• Utfordre tillitsvalgte og verneombud til å sette temaet på dagsorden
lokalt
• Arbeide for at homofile og heterofile likestilles med hensyn til
blodgivning
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VII Samfunns- og næringsliv
Norge er en trygg rettstat som bygger på universelle fellesverdier
som verner om blant annet demokrati, ytringsfrihet og at
menneskerettighetene respekteres. Velferdsstat bygger på det
samme fundament. HK vil kjempe forsvare denne grunnleggende
samfunnsstrukturen.
Både privat og offentlig virksomhet må innrettes slik at vi kan
opprettholde høy produksjon og verdiskaping, men produksjonen må
i økende grad bli bærekraftig og dreies mot karbonnøytralitet.
For å få til dette må vi stimulere til teknologiske omstillinger og
innovasjon. Dette gir er grunnlaget for fortsatt økt velferd som skal
fordeles på en rettferdig måte.

Velferd
Norge har, i forhold til de fleste andre land, en høy velferdsstandard.
Høy sysselsetting er nødvendig for å ivareta denne, kombinert
med en aktiv nærings- og velferdspolitikk som kan tilpasses
samfunnsutviklingen til en hver tid.
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Grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg må være
gratis og holde høy kvalitet. Dette er et viktig bidrag til omstillinger
under trygghet som gir vedvarende høy produksjon. Flere helsetjenester
må inkluderes i egenandelsordninger. Særlig gjelder dette tannhelse,
optikk, enkelte medisiner og hjelpemidler.
Arbeidsledigheten øker, omstillingstakten er høy og kompetanse går
tapt. Skal vi sikre en stabil arbeidsstokk og beholde viktig kompetanse,
bør vi styrke permitteringsregelverket. Ved å redusere arbeidsgivers
betalingsplikt og forlenge permitteringslengden, vil flere arbeidsgivere
stimuleres til å velge permittering fremfor oppsigelse. Vi vil jobbe for
at permitteringstiden kan brukes til kompetanseheving uten å miste
retten til dagpenger. Vi vil i tillegg styrke dagpengemottakernes rett
til feriepenger.
Velferdstjenester som skole, helse og omsorg må være offentlig, gratis
og holde høy kvalitet. Dette er et viktig bidrag til omstillinger under
trygghet, som gir vedvarende høy produksjon. Flere helsetjenester
må inkluderes i egenandelsordninger. Særlig gjelder dette tannhelse,
optikk, enkelte medisiner og hjelpemidler.
Velferden er avhengig av en sterk offentlig sektor, og at det føres en
aktiv og rettferdig fordelingspolitikk.
HK vil arbeide for omfordeling både gjennom en solidarisk
lønnspolitikk og omfordeling gjennom skattesystemet. Minstefradrag
må økes. Beskatningen på de høyeste inntektene må økes.
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Kultur og idrett
Idrett og kultur skaper gode møteplasser for opplevelser, utvikling
og innsikt. Det er viktig for samfunnet å videreutvikle disse
møteplassene for ungdom, så vel som gamle. Alle skal kunne delta
uavhengig av økonomi.
Arbeide for å bevisstgjøre tillitsvalgte om deres rolle i kampen for et
anstendig arbeidsliv, og at tillitsvalgtarbeid er en viktig brikke/faktor
mot klasseskiller og fattigdom.

HKs mål er at velferdsstaten opprettholdes og styrkes
• Arbeide for at tillitsvalgte får et utarbeidet verktøy for å jobbe lokalt
på arbeidsplassen med at varene som selges skal være rettferdige
handelsprodukter
• Opprettholde og styrke beskatningen av formue, blant annet ved å
øke beskatningen av eiendom, gjennom å øke ligningsverdien på
sekundærbolig til full markedsverdi
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• Arbeide for at ILO skal samordne en internasjonal
varemerkeordning for etisk handel, som inkluderer lønns- og
arbeidsvilkår
• Arbeide for at den økonomiske politikken sikrer full sysselsetting
• Arbeide for at velferdstjenester ytes fra det offentlige. Det må
kjempes mot privatisering og konkurranseutsetting og sørges for
et betydelig høyere innslag av offentlige tilbydere innen psykisk
helsevern, barnevern og asylmottak
• Permitteringslengden utvides til 52 uker og arbeidsgivers
betalingsplikt
• Arbeide for en rettferdig og bærekraftig skatte- og avgiftspolitikk
som sikrer velferden
• Arbeide for fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten
• Arbeide for at energiforsyning skal være offentlig eid og politisk styrt
• Arbeide for å øke barnetrygden
• Styrke permitteringsregelverket og jobbe for at permitteringstiden
kan brukes til kompetanseheving uten å miste retten til dagpenger
• Vi ønsker ikke beskatning på sluttvederlag
• Dagens sykelønnsordning må opprettholdes
• Arbeide for at alle får et godt idrett- og kulturtilbud
• Arbeide for at tillitsvalgte får muligheten til å påvirke valgene
bedriften tar, når det gjelder innkjøp av materiell til eget bruk
og til salg, slik at disse kan være rettferdige handelsprodukter
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Næring
Et næringsliv med høy og bærekraftig produksjon er nødvendig
for å opprettholde det norske velferdssamfunnet. Derfor må vi ha
en fremtidsrettet næringspolitikk som tilrettelegger for en effektiv
ressursutnyttelse og bruk og utvikling av kunnskap og kompetanse.
Ved teknologidrevne, og andre omstillinger, må de ansattes interesser
ivaretas. Offentlig og privat sektor må samhandle og hele landets
ressurser må tas i bruk. En stabil og forutsigbar økonomisk politikk,
herunder motkonjunktur-, valuta- og prispolitikk, er grunnleggende
for stabilitet og vekst i næringslivet.
HK vil arbeide for å beholde og videreutvikle industri, samt utvikle
og styrke satsing på maritim næring, bærekraftig energiproduksjon,
reiseliv og kultur.
Internasjonal handel må reguleres på en rettferdig måte som gir rom
for ivaretagelse og forbedring av faglige rettigheter. Varehandelen
utg jør en stor del av den norske verdiskapingen som må videreføres
i en sirkulær økonomi, det betyr et økonomisk kretsløp som bygger
på effektiv ressursutnyttelse og gjenbruk.

HKs mål er et næringsliv som sikrer en høy og bærekraftig
verdiskaping
• Arbeide for næringsmangfold, kunnskapsbasert innovasjon og
nyskaping i bedriftene
• Arbeide for økt satsing på forskning og utvikling
• Arbeide for å beholde og videreutvikle industri gjennom blant annet
offentlig eierskap
• Arbeide for fortsatt nasjonal kontroll, eierskap og bruk av
naturressurser
• Arbeide for en næringspolitikk som sikrer seriøsitet og verdiskaping
• Arbeide for mer etisk handel
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Klima og miljø
Norge skal være i front for miljø og bærekraftig forbruk. Alle skal ha
tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Hensyn til miljø må legges
til grunn for framtidig utvikling. Mengden av ressurser i verden er
begrenset, noe som betyr at en økonomi basert på økt forbruk ikke er
bærekraftig.
Tap av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer er de to
største miljøproblemene verden står overfor. Naturen er avgjørende
for vårt livsgrunnlag, og vi mennesker ville ikke klare oss uten alt det
naturen gir oss. Klimaendringene er farlige for alle, men de rammer
fattige aller mest.
HK vil arbeide for gode samfunn uten stadig økende miljøskadelig
forbruk, og økonomien bør ikke være avhengig av stadig økende
fossile utslipp. Norge må følge FNs klimapanel og la deler av
våre fossile petroleumsressurser ligge urørt for å motvirke
klimaendringene, og med det ta vårt nasjonale miljøansvar. Områdene
i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine
områder, og skal derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet.
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Norge har store muligheter gjennom forskning og utvikling av
alternativ fornybar energi innen sol, vind, vann og bioøkologi.
Kunnskapsbasert utvikling og nyskapning i bedriftene er viktig.
Produktene som omsettes bør være fornybare kvalitetsprodukter.
Våre tillitsvalgte, verneombud og medlemmer må være pådrivere for
at drift, produksjon og produktene som omsettes på arbeidsplassene,
er så miljøvennlige som mulig.

HKs mål er en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom
en rettferdig omstilling
• Arbeide for forpliktende klima- og miljøavtaler som ivaretar
rettferdig omstilling nasjonalt og internasjonalt
• Arbeide for en sirkulær økonomi med satsning på fornybar energiog miljøvennlig teknologi
• Arbeide for å stanse avskoging med negative sosiale-, miljø- og
klimakonsekvenser
• Arbeide for at dagens forbruksmønster endres til et bærekraftig forbruk
• Arbeide for krav om klimavennlige innkjøp fra det offentlige og
næringslivet
• Bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene som er verktøy for å
nå klimapolitiske mål.
• Arbeide for at miljøvernberedskapen langs norskekysten styrkes
• Kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig, og tilbud og pris
må bli så god og differensiert at de alle fleste velger kollektive løsninger
• Arbeide for forpliktende internasjonale avtaler om behandling av
miljøfarlig avfall over landegrensene
• Utvikle den blå bioøkonomien
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Boligpolitikk
Tilgang på bolig er avg jørende for velferd og trivsel for alle. Mange
steder bygges det for få boliger. Hvert år bygges det 10 000 boliger for
lite. Dette bidrar til sterk prisvekst og skaper sosiale forskjeller. Disse
øker når mange gjør boliger til investeringsobjekter. Skal vi avverge
boligkrise trengs en nasjonal dugnad for å øke takten i boligbyggingen
og innføring av en mer rettferdig boligbeskatning.
Over lengre tid har offentlige virkemidler i boligpolitikken blitt
kraftig svekket eller fjernet. Så godt som ingen utbyggere står for en
sosial boligpolitikk. Prisnivået for boliger er gjennomgående høyt og
for mange er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet.
Husbanken må gjenreises som det sentrale gjennomføringsapparatet
for sosial boligpolitikk ved å tilby en rimelig boligfinansiering, med
en husbankrente som er lav og politisk styrt. Husbanken må være en
viktig aktør for å sikre en rimelig finansiering for nye boligprosjekter.
HK vil jobbe for bedre boligfinansiering, blant annet gjennom
Husbanken. Vi vil også være pådriver for offentlig initiert
boligbygging med sosial profil; studentboliger, boliger for
førstegangsetableringer og boliger for enslige
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HKs mål er en boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie sin
egen bolig
• Arbeide for en ny offensiv politikk for økt boligbygging
• Arbeide for å gjenreise Husbanken som det sentrale verktøyet
for sosial boligpolitikk
• Arbeide for at husbankrenten holdes lav og fortsatt er politisk styrt
• Arbeide for at det bygges flere kommunale utleieboliger
• Arbeide for at det bygges flere og billigere studentboliger
• Arbeide for en tredje boligsektor utenfor markedet som gir mulighet
for å kjøpe og selge til kjøpspris pluss prisregulering i den perioden
man har eid boligen
• Det må bygges flere ikke-kommersielle boliger
• Kommunen må i samarbeid med aktører, som boligbyggelagene,
bygger flere boliger som selges til kostpris
• Ha en sterkere regulering av husleiemarkedet for å dempe prisene
• Opprette en nasjonal boligplan som pålegger kommunene å bygge
nok boliger
• Arbeide for å avgrense rentefradraget på boliglån til kun
primærbolig, og sette tak på to millioner per låntaker
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VIII Utdanning og kompetanse
Livslang læring er nødvendig i et arbeidsliv med stadig endrede krav
til kompetanse. HK skal være et attraktivt forbund også for ansatte
med høyere utdanning innenfor våre organisasjonsområder.
Det er viktig for HK at arbeidstakere gis muligheten til å utvikle seg
g jennom hele sitt yrkesliv. Kompetansetillitsvalgte vil være viktig i
dette arbeidet. Mulighet til å kunne ta fagbrev, også som voksen,
er viktig. Kjedeskolene i varehandelen må ha et godt faglig innhold
og en felles grunnstandard som gir overføringsverdi i nye jobber.
Alle må få lik rett og mulighet til utdanning i et helhetlig offentlig
system. En god og helhetlig studiefinansiering er en viktig faktor for
å få til dette.
HK vil arbeide for at fag- og yrkesopplæringen gjøres bedre tilpasset
til samfunns- og arbeidsliv. Det er viktig at den blir så relevant som
mulig for de som begynner på utdanningsløp som fører frem til
fagbrev. Økt anseelse for fagbrevutdanningene er viktig. HK skal jobbe
aktivt for å nå ut til ungdom gjennom å styrke ungdomsarbeidet og
aktiviteten lokalt.
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Den offentlige skole
HK ønsker at den norske skolen skal drives av det offentlige og
ikke-kommersielle aktører.

Lærlinger
Arbeide for at flere offentlig og private virksomheter oppretter
lærlingplasser.

HKs mål er et mer kunnskapsbasert samfunns- og arbeidsliv
• Arbeide for å bedre fag- og yrkesopplæringen
• Arbeide for at retten til læreplass og lærlingeplass lovfestes
• Arbeide for at renten i lånekassen må holdes lav og være
politisk styrt, samt sikre bedre studiefinansiering for heltids- og
deltidsstudenter
• Arbeide for at realkompetanse gir grunnlag for videreutdanning og
lønnsutvikling
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• Tariffeste rett til permisjon med lønn for å ta relevant utdanning
• Etablere utdanningsfond på overenskomstnivå som gir muligheter til
etter- og videreutdanning
• Lærlinger må omfattes av de samme rabatt- og
moderasjonsordninger som studenter
• Arbeide for at undervisning om arbeidslivet i skolen styrkes
• Arbeide for at arbeidsgivere legger til rette for at obligatoriske
sertifiseringer og andre nødvendige krav til kompetanse
g jennomføres. Utgifter til dette skal dekkes av arbeidsgiver
• Styrke HKs organisasjonsalternativ og medlemstilbud for
arbeidstakere med høyere utdanning, ledere og mellomledere
• At utfordringer tilknyttet psykisk helse, med spesielt fokus
på kroppspress og spiseforstyrrelser skal være en del av
kompetansemålene i fag som kroppsøving, naturfag og samfunnsfag
• At elevene i ungdomsskolen får større muligheter til utplassering i
arbeidslivet, blant annet ved å videreutvikle arbeidslivsfaget, slik at
elevene er bedre rustet til å velge
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IX Internasjonal solidaritet og handel
Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial
velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. HK har lange
tradisjoner for internasjonalt solidaritetsarbeid.
I senere tid har økonomisk krise og trykket fra globaliseringen
utfordret fagbevegelsen internasjonalt. Fagbevegelsen er verdens
sterkeste bevegelse og kan møte dette gjennom alliansebygging,
mobilisering og kollektive avtaler. Moralsk og økonomisk støtte over
landegrenser, er viktig for å styrke den internasjonale solidariteten.
Tillitsvalgte og fagforeningsmedlemmer utsettes for vold og
forfølgelse i mange land. Vi vil sammen med fagforeningskamerater
verden over bekjempe barnearbeid, og annet tvangsarbeid. Sammen
med internasjonale fagorganisasjoner vil vi arbeide for mer rettferdige
samfunn.
I vår globaliserte verden er urettferdig fordeling med på å skape store
og alvorlige økonomiske forskjeller. Fattigdom og sosiale skiller skaper
rasisme, religiøs ekstremisme og alvorlige mellommenneskelige
konflikter. Det dominerende økonomiske systemet prioriterer fortjeneste
for de få, framfor å dekke menneskelige behov for de mange.
Den høye arbeidsledigheten og den økonomiske krisen i Europa krever
felles innsats fra en samlet europeisk fagbevegelse. Nedskjæring av
offentlige budsjetter og redusert velferd må opphøre. Fagforeningenes
og arbeidstakernes rettigheter må opprettholdes og styrkes.
HK stiller seg kritisk til internasjonale handelsavtaler som svekker
demokratisk kontroll over fellesskapets ressurser, og som pålegger oss
privatisering av offentlige tjenester. HK mener velferd, arbeidsrettigheter
og menneskerettigheter skal legges til grunn for internasjonal økonomi
og at beslutninger rundt hvem som skal eie og styre velferdstjenester og
naturressurser skal underligge demokratisk kontroll.
HK mener at verdenssamfunnet de siste årene har sett flere
mislykkede vestlige intervensjoner og militære angrep. En verden
med kriger og konflikter avler flere kriger og konflikter. HK krever
at Norge skal være en fredsnasjon. Norske myndigheter har et ansvar
for å fordømme ulovlige krigshandlinger. Norge skal kun delta i
internasjonale militære fredsoperasjoner med klare FN-mandat etter
vedtak i Stortinget.
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HK støtter folkenes selvbestemmelsesrett, og mener Norge har et
ansvar for å fordømme ulovlige okkupasjoner. HK krever derfor
at Norge anerkjenner og støtter Palestina og Vest-Sahara som
selvstendige stater.
Vi støtter kravet om en storstilt gjeldssanering for at land med stor
nasjonal gjeldsbyrde skal få et bedre utgangspunkt i kampen for en
bedre framtid.
HK skal arbeide for at alle land undertegner forpliktende avtaler
som forbyr utvikling og produksjon av atomvåpen, landminer og
kjemiske og bakteriologiske våpen, samt arbeide for at atomvåpen,
kjernekraftverk og radioaktivt avfall fjernes på en kontrollert måte.
• Støtte hjelpe-, utviklings- og samarbeidsprosjekter med
demokratiske fagforeninger og organisasjoner i andre land
• Arbeide for retten til å organisere seg
• Arbeide for å få opprettet globale avtaler for å sikre faglige
rettigheter
• Arbeide for at det internasjonale konsernfaglige samarbeidet
videreutvikles og styrkes
• Bygge sosiale allianser som er sterke nok til å skape en mer
rettferdig verden
• Arbeide for det kurdiske folks rett til selvstyre
• Arbeide for boikott av varer produsert av okkupanter på okkupert
område
• HK mener at Norge også i fremtiden skal stå utenfor EU
• Støtte arbeidet for innføring av skatt på handel med kapital og
verdipapirer
• Arbeide aktivt for å bekjempe barnearbeid og således gi mulighet
for skolegang
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HK i Norge
Adresse: Torggata 12, 0181 Oslo
Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no
hkinfo.no

Handel og Kontor

Region Agder og Rogaland

40

Handel og Kontor
i Norge
Region Indre Østland

Ha
iN

Reg

Adre
Telef
hkinf

Ha
iN

Reg

Adre
Telef
hkinf

