LO i Oslos paroler og politiske grunnlag
for 1. mai 2016 i Oslo
135.000 arbeidsløse – Bryt med høyrepolitikken
135.000, rundt fem prosent, er arbeidsløse i Norge. Ledighet og utstøting er et
samfunnsproblem og krever politiske løsninger. Flere studieplasser, lønnstilskudd og økt
lærlingtilskudd støttes. Men dette er ikke nok. Redusert arbeidsløshet og jobb til flyktninger
krever brudd med høyresidas skattekutt til de rike og idealet om at markedet selv skal finne
løsningene. Asylsøkere og papirløse må få midlertidig arbeidstillatelse og regjeringa må
bevilge midler til kommunene for arbeid til tariff. AP, SP, SV og MDG må ta initiativ til at
stortingsflertallet pålegger regjeringa en aktiv motkonjunkturpolitikk. Bygg elektriske ferger,
sats på elektrifisering av havner og forsterk innsatsen for kollektivtrafikk og annen bygg- og
anleggsaktivitet.

Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber
Klimaendringene er her, men omstillingene mangler. Olje og gass fases ut. Leteboring og
utvinning i Barentshavet og Arktis må avvises. Men oljearbeidere skal ikke omstilles til
ledighet. Rettferdig omstilling krever fagbevegelsesmedvirkning og sikring av faglige
rettigheter. Skal markedet alene finne løsninger gror gresset mens kua dør. Politisk styring
behøves for systematisk satsing på fornybar energi, klimavennlig reindustrialisering og
storsatsing på kollektivtrafikk inkludert Alnabruterminalen og Oslo havn. Vi støtter en aktiv
allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken for å sikre nye klimajobber.

Bekjemp rasisme og høyreekstremisme – Nei til EUs
innstrammingspolitikk
EU med sine traktater, direktiv og dogmatisk innstrammingspolitikk bidrar til å forsterke krisa
i en råere og mer autoritær kapitalisme. Bankene ble reddet, men millioner er fremdeles uten
arbeid og forskjellene mellom folk øker. Hellas ble som Euromedlem av tyske myndigheter,
EU-kommisjonen, den Europeiske Sentralbanken og det Internasjonale Pengefondet (IMF)
nektet å føre en normal motkonjunkturpolitikk. Nasjonalisme og fremmedhat øker ved
langvarige kriser. Høyrepopulister og høyreekstremister utnytter dette til å skape frykt og
krisestemning. Faglige rettigheter reduseres. Hatske angrep på venstresida framføres og i
enkelte land ramponeres partikontorer. Det ekstreme høyre er trusselen, ikke flyktninger. Vi
støtter demokratiske partier og fagbevegelse som vil ha et alternativ til innstrammingspolitikk,
velferdskutt og angrep på faglige rettigheter.

Styrk arbeidsmiljøet og forsvar arbeidstida – Reverser forverringene
H/Frp-regjeringen har med støtte av KrF og Venstre gitt økt makt til arbeidsgiverne ved å
forverre arbeidsmiljøloven, frata de arbeidsløse feriepengene, forverre de ansattes
økonomiske rettigheter ved konkurs, skattlegge det tarifferte sluttvederlaget når en må slutte i
jobben før pensjonsalder og fjerne tilnærmet likebehandling av innleide og faste ansatte. Dette
gir frihet til de få, på bekostning av de mange. Arbeidstidsutvalgets innstilling gjør vondt
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verre. Vi støtter aktiviteter som forsvarer Arbeidsmiljølov og Tjenestemannslov og krever at
alle tapte faglige rettigheter tas tilbake, enten ved lov eller i tariffoppgjør.

Organisering og kamp – Støtt havnearbeiderne – Forsvar retten til
tariffavtaler
Fagorganisering og tariffavtaler henger sammen. Faste ansettelser, normal arbeidstid og en
skikkelig lønn gir høy produktivitet og skatt til fellesskapet. Det er hovedhensikten med å
være fagorganisert og forhindrer samtidig svart arbeid og sosial dumping.
Den norske modellen forvitrer i bånn og angripes fra toppen. Arbeidsgivere bidrar til å svekke
det organiserte arbeidslivet ved å erstatte fast ansatte med innleide, korttidsansettelser og
enkeltpersonforetak som gir dårligere produktivitet. Drivkraften er kortsiktig profitt.
Bryggesjauerkonflikten er et eksempel på at NHO-bedrifter motarbeider tariffavtalen de har
underskrevet. Uttalelser og møter skremmer ikke grådige arbeidsgivere. Nye medlemmer i
fagbevegelsen og nye tariffavtaler krever organisering, skolering og aktivisering.

Fellesskap fungerer – Stopp jernbaneprivatisering og
velferdsprofitører
Høyre/Frp-regjeringen slåss for skattelette til de rike, konkurranseutsetting og private skoler
samt privatisering av norsk jernbane. Dette har aktiv støtte fra arbeidsgivere og
arbeidsgiverorganisasjoner som får et nytt marked for kommersiell virksomhet. Skattepenger
havner i lomma på velferdsprofitører og flyktningebaroner, framfor til offentlig velferd.
Offentlig sektor ligner mer og mer på private virksomheter. Sykehusreformen viser at dette
gir stykkprisomsorg, flere kontrollordninger og byråkrati og høye lederlønninger. Vi vil ha en
god og effektiv offentlig sektor som sikrer de ansattes innflytelse og medvirkning. Offentlig
velferd må være for alle uavhengig av lommebok.

Gjenreis AFP – Forsvar offentlig pensjon
AFP er ikke lengre en tidlig pensjon for sliterne, men en tilleggspensjon til fordel for de som
tjener mest og lever lengst. De som må slutte før fylte 62 år må få beholde opptjent AFP, og
de som benytter ordningen må få kompensasjon for tapet ved å gå av tidlig. Pensjon er utsatt
lønn. Tjenestepensjon må tariffestes med opptjening fra første krone og første dag og
innskuddet må heves. Utbetalingene må være kjønnsnøytrale og livsvarige. Breie kollektive
ordninger blir billigere og gir mer til pensjon framfor administrasjon. Arbeids- og
sosialdepartementets forslag til endring av offentlige pensjoner truer LOs krav om en pensjon
på 66 prosent av sluttlønn, og vil ramme spesielt lavlønte, kvinner og uføre. Vi krever sosialt
rettferdige pensjoner, men ikke som tillegg til lønn.

Nytt byråd – Nye muligheter – Innfri forventningene
Mer enn 18 års borgerlig styre ble brutt ved forrige kommunevalg. AP, MDG og SV, med
støtte fra Rødt viser at en rødgrønn oslopolitikk er mulig. Faste ansettelser er nå regelen i
kommunen. Forbudet mot kommunale barnehager er opphevet og velferdsprofitørene
begrenses. Flere lærere ansettes og det blir flere varme hender i hjemmetjenestene. Integrering
fremmes ved at gratis kjernetid utvides til flere barnehager, sammen med gratis
aktivitetsskole.
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Innføring av eiendomsskatt motvirker klasseskiller, samtidig som det blir midler til
fellesskapsløsninger for alle. De fire partiene som utgjør bystyret har støttet mange av LO i
Oslos krav til ny oslopolitikk. Derfor ønsker vi at de skal lykkes. Det beste bidraget til dette er
at løftene innfris.

Nei til EØS, TTIP og TISA – Vi vil ikke utkonkurrere hverandre
Lov- og avtaleverk motvirker at ansatte konkurrerer med hverandre på lønns- og
arbeidsvilkår. LO har vedtatt at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk
arbeidslivslovgivning må gis forrang framfor EUs regler. Derfor må EØSavtalen erstattes av handelsavtaler med EU.
Vi vil reversere frislippet av bemanningsbransjen. Ingen skal lønnes under
tariffavtalenes minstelønnssatser og NHO og Virkes ønske om lønnsdumping
via lovbestemt minstelønn avvises. Ekstrem-frihandelsavtalene TTIP og TISA
undergraver demokrati og faglige rettigheter. Slike avtaler møter brei og økende
motstand internasjonalt. Vi er en del av den. Vi krever forbud mot dagens
UberPop som er organisert svartarbeid og rammer en allerede presset Taxinæring og for offentlig regulering av Airbnb som truer den organiserte hotell- og
overnattingsransjen.

Arbeide må deles – innfør sekstimersdagen
Arbeidsløsheten øker og utsatte grupper støtes ut av arbeidslivet. Det spås en større
teknologisk omlegging som vil frigjøre arbeidskraft. Deling av arbeid og et inkluderende
arbeidsliv blir viktigere. Flere har fysiske belastende jobber. Tidsklemme og dobbeltarbeid
fører til at mange velger deltid framfor heltid. Kortere arbeidstid vil bidra til likestilling og
øke muligheten for å utsette uførhet og pensjonsalder. Dette er både en kvinne- og
klassereform. Vi krever forsøksordninger med kortere arbeidstid. TINE Heimdal utenfor
Trondheim viser at 6 timers dagen øker både trivsel og produktivitet. Vi går inn for en
reduksjon med en halvtime om gangen inntil 6 timers dag/30 timers uke er nådd. Det kan nås
på tre tariffoppgjør. Lavlønte må få økt kjøpekraft og ingen må gå ned i lønn. Alle må få mer
fritid.

Anerkjenn Palestina – Boikott Israel
Israel fortsetter sin okkupasjon av Palestina på tross av FN-resolusjoner, og med støtte fra
USA og andre vestlige land. Norge er, som leder for giverlandsgruppen, indirekte med på å
finansiere at okkupasjonen kan fortsette. Det blir stadig vanskeligere å realisere en tostatsløsning og Israel kan bli en apartheidstat. Det er forskjell på okkupant og okkupert og
presset på Israel må derfor økes. Norge må støtte økonomisk boikott av Israel. Det er spesielt
viktig at verken oljefondet eller norske virksomheter bidrar til de ulovlige israelske
bosettingene. Vi støtter aksjoner mot norske firma som tjener penger på Israels ulovlige
virksomhet. LOs forbindelse med fagbevegelsen Histadrut må brytes siden organisasjonen
støtter Israels okkupasjon og undertrykking av palestinere. Norge må, som bl.a. Sverige,
anerkjenne staten Palestina.
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