Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai 2018
Fellesskap fungerer – Stopp velferdsprofitørene
Private Barnehagers Landsforbunds krav til Oslo kommune på 100 millioner for manglende
offentlig bidrag, viser at lokale folkevalgte må får rett til å avvise kommersielle selskaper.
Skattemilliarder ment for velferd og ansattes lønn og pensjon må ikke bli til privat profitt.
Alternativet er faste kommunalt ansatte på heltid som gis økt tillit, medbestemmelse og
mulighet til å bruke kunnskap og erfaringer for å gjøre tjenestene bedre. Skatt på kapital,
eiendom og inntekter over 600.000 kroner må økes. Flernasjonale selskaper som Google og
andre må også bidra til fellesskapet og kampen mot svart arbeid må skjerpes.

Bekjemp høyrepolitikk - Stopp angrepene fra KS, Spekter, Virke og NHO
Det borgerlige stortingsflertallet gir skattelette til de rike, mens arbeidsløse har mistet
feriepengene og bostøtten til de uføre er kuttet. Argumentet om at det skal lønne seg å
jobbe brukes for å straffe de som ikke kan. Regjeringas politikk øker klasseforskjellene der
økt barnetrygd for å fjerne fattigdom avvises. Høyrepolitikk er å si at hovedregelen er faste
ansettelser for deretter å vedta økt adgang til midlertidig ansettelser, lengre arbeidsdager
uten kompensasjon samt aktivt å støtte bruk av bemanningsbransjen. Arbeidstidsutvalgets
innstilling for lengre og mer fleksible arbeidstider vil øke arbeidsgivernes makt. Virke og NHO
ønsker tynnere og færre tariffavtaler som undergraver landsomfattende tariffavtaler og
dermed organisering. Vi krever faste ansettelser, retten til heltid, søndagsfri, regulert daglig,
ukentlig og månedlig arbeidstid samt slutt på 0-timers kontrakter. Innsatsen for rekruttering,
tariffavtaler og organisasjonsbygging må økes. Retten til sympatistreik må forenkles. Målet
er styrket lokal kampkraft.

Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber
Klimautfordringene krever omstillinger til redusert oljevirksomhet, uten at oljearbeidere
omstilles til NAV og faglige rettigheter svekkes. Markedet alene klarer ikke å finne løsningene. Sysselsettingsgraden går ned. Rundt 100.000 er uten jobb. Statseide virksomheter og
eiendom må ikke ytterligere selges ut eller privatiseres. Utflytting av statlige arbeidsplasser
fra Oslo reduserer ikke ledigheten. Tvert om trengs en aktiv stat som er eier, stiller krav og
vedtar målsettinger. Vi trenger et løft for fornybar energi, redusert arbeidsløshet med
klimavennlige industriarbeidsplasser, miljøvennlig transport på vei og sjø og varig satsing på
kollektivtrafikk.

Støtt rødgrønt byråd
AP, MDG og SV i byråd, med støtte fra Rødt, viser at en rødgrønn oslopolitikk er mulig.
Velferdsprofitører innen barnevern og barnehager er begrenset. Flere kommersielle
virksomheter innen velferd er tatt tilbake til kommunal drift og tillitsreform er vedtatt. Flere
lærere og skolevaktmestre ansettes igjen. Integrering fremmes ved at gratis kjernetid er
utvidet til flere barnehager sammen med gratis aktivitetsskole. Søppeltømming og energi
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drives og eies av kommunen. Innføring av moderat eiendoms-skatt reduserer forskjeller
samtidig som fellesskapsløsninger kommer alle til gode.

Forby bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjordområdet
Fagorganisering og tariffavtaler bidrar til rettferdig fordeling, motvirker sosial dumping og at
arbeidsfolk konkurrerer med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår. Frislippet av bemanningsbransjen gir et lausarbeidersamfunn, manglende integrering og svekket produktivitet.
Fagorganisering undergraves. Orange Helse synliggjør at dette også angår offentlig sektor.
Forskriftsadgangen for et forbud mot leiefirma i byggebransjen innen Oslofjordområdet må
benyttes. Deretter må bemanningsbransjen forbys og arbeidsformidling igjen bli en offentlig
oppgave, der leiefirma begrenses til å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner.
Manglende lønn mellom oppdrag må løses ved at lønnsplikten varer inntil arbeidsforholdet
formelt er opphørt etter gjeldene regler for permittering og oppsigelse. Fagforeninger må får
søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser.

Ja til folkestyre og rettferdig handel – Nei til EØS og TISA
EØS og TISA bidrar til en ekstrem kapitalisme som truer demokratiet, svekker velferd og
faglige rettigheter. Privatisering av jernbanen er en avsporing etter inspirasjon fra EUs
jernbanepakke IV. Tilslutning til EUs energiunion vil frata nasjonal kontroll med vannkrafta.
ESAs krav om markedstenkning i offentlig sektor gir økt privatisering og undergraver
offentlig velferd noe som utnyttes av regjeringa. LO har vedtatt at ILO-konvensjoner, norske
tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang framfor EUs regler. Folkestyre og
reservasjonsretten må brukes for å hindre at EU og NHO bruker EØS mot fagbevegelsen.
Med Brexit må Norges forhold til Storbritannia baseres på en egen avtale som kan være et
alternativ til EØS. Vi støtter fagbevegelse og demokratiske partier i EU som krever
arbeidsplasser og faglige rettigheter framfor innstrammingspolitikk og velferdskutt.

Bekjemp boligprofitørene – Bygg ikke-kommersielle boliger
Et sted å bo er et grunnleggende behov og boliger kan derfor ikke være en vare som alle
andre. Når markedet styrer bygges boliger der det gir mest profitt. Det trengs nytenkning og
handling i boligpolitikken. Skattefordelen med utleie av sekundærboliger må skjerpes.
Byggetakten for studentboliger må økes. Ikke-kommersielle boliger må bygges ved områderegulering og utbyggingsavtaler. Husbankens rolle må forsterkes. Vi støtter kommunen og
Leieboerforeningens arbeid med å organisere beboerne i kommunale leiegårder.

Del på arbeidet – Vi krever 6 timers dag / 30 timers uke
For 100 år siden tok fagorganiserte egenhendig 8 timers dagen. Kortere arbeidstid er en
likestillings- og klassereform. Digitalisering, robotisering og krav til økt pensjonsalder er nye
argumenter for kortere arbeidstid og ikke motsatt slik arbeidsgiverforeninger påstår. Vi går
inn for en trinnvis reduksjon, inntil 6 timers dag/30 timers uke er nådd. Lavlønte må få økt
reallønn der ingen skal få reallønnsnedgang. Alle får økt fritid som kan tas ut på ulike måter.
Lovbestemt arbeidstid må settes ned til 37,5 timers uke.
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Tett hullene i AFP – Stans pensjonsranet i offentlig sektor
AFP i privat sektor er blitt en tilleggspensjon for de heldige framfor en reell tidligpensjon fra
fylte 62 år. AFP må bli en opptjent rettighet som uansett kan tas ut fra fylte 62 år. Tilleggspensjon må gis til sliterne i AFP-ordningen. Delvis uføretrygd og delvis AFP må kunne
kombineres. Redusert barnetillegg og bostøtte i uføretrygden må rettes opp. Departementsforslaget til endring av offentlige pensjon vil ramme spesielt lavlønte, kvinner og uføre.
Offentlig AFP må gis fra 62 år uten tap, full pensjon må beregnes etter sluttlønn og 30 års
ansettelse. Særaldersgrenser må opprettholdes. Vi krever sosialt rettferdige pensjoner, men
ikke som tillegg til lønn.

#ikketilforhandling – Stopp overgrep og seksuell trakassering
#metoo-kampanjene viser at det er ujevne maktforhold og posisjoner mellom menn og
kvinner. Dette skyldes ulikt styrkeforhold i arbeidslivet, midlertidige ansettelser, lønnsforskjeller og deltid, hersketeknikker, hierarkiske organisasjonsformer, ukultur og manglende
folkeskikk. Vi tar avstand fra enhver form for overgrep og seksuell trakassering. Vi støtter
krav som styrker kvinners rettigheter og at kampen mot trakassering blir en del av HMSopplæringen. Opplysnings- og holdningsendringer må skje i egen organisasjon. Utradisjonelle
yrkesvalg og likebehandling i arbeidslivet krever økt kamp mot alle former for diskriminering.
Heltid bidrar til økonomisk likestilling og utjevning av kjønnsforskjeller. Retten til heltid må
forsterkes som tariffkrav og ved styrking av Arbeidsmiljøloven.

Anerkjenn Palestina – Boikott Israel
USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad gravlegger en to-statsløsning.
Ulovlig utbygging av bosettinger på palestinsk område kan fortsette. Israel kan opptre som
en apartheidstat og fortsette brudd på folkeretten. Norsk utenrikspolitikk videreføres likevel
som før. Vi støtter BDS-kampanjen om boikott, de-investeringer og sanksjoner. Verken oljefondet eller norske virksomheter må bidra til de ulovlige bosettingene eller ha økonomisk
eller militært samkvem med Israel. Samtidig tar vi avstand fra jødehets. LOs forbindelse med
fagbevegelsen Histadrut må brytes fordi Israels okkupasjon og undertrykking av palestinere
støttes. Norge må, som Sverige, anerkjenne staten Palestina.

Solidaritet med Hellas – slett gjelda
Hellas ble med i Eurosamarbeidet ved hjelp av finansakrobater og uredelige politikere.
Landets daværende politikere tok opp billige lån i spesielt tyske og franske banker og Hellas
havnet i en umulig gjeldssituasjon. Konsekvensen ble en katastrofal økonomisk og politisk
krise. EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet
har på dramatisk vis bidratt med krisepakker. Disse har reddet banker som ga dem lån.
Krisepakkene har påtvunget Hellas en usosial innstrammingspolitikk og pålegg om billigsalg
av fellesskapets eiendom. Resultatet er massearbeidsløshet, velferdskutt og økt fattigdom.
Fagbevegelsen er fratatt tariffavtalene slik vi kjenner dem med kraftig reallønnsnedgang som
resultat. Streikeretten er kraftig innskrenket. Økonomien kan være i bedring, men oppgaven
om gjenreisning hemmes av en utenlandsgjeld det er umulig å betale. Det greske folk har
lidd nok og landet må ettergis gjeld så det monner.
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