
Vil du ha en kalender 
med bare hverdager?
I dag har ikke ansatte i varehandelen et vern mot natt- og helgearbeid. Vi vil innføre et vern som gir 
de ansatte innflytelse over egen arbeidstid og som sørger for at uka ikke bare består av hverdager. I 
tillegg ønsker vi:
• Rett til faste, hele stillinger
• Opprettholde og styrke arbeidsmiljøloven
• Betalt for overtid
• Fortsatt full lønn under sykdom

Bruk stemmeretten!

Ingunn Gjerstad
Stortingskandidat, SV

Inger Helene Vaaten
Stortingskandidat, Ap

Oslo/Akershus
Handel og Kontor 
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En politisk  
flyktning fra Sverige
Fawsi Adem er 29 år, og bor på Vålerenga. I tillegg til å lede HK-
klubben på IKEA Furuset er han aktiv i Handel og Kontor, og da 
spesielt i den pågående valgkampen. Fawsi vet alt om hva konse-
kvensene av en borgerlig regjering vil bli. Det er nemlig grunnen til 
at han forlot moderlandet Sverige for tre år siden.

Tekst: Maren Alexandra Gulliksrud

Fawsi ble tidlig engasjert både i fag-
foreningsarbeid og politikk. I en alder 
av 22 år hadde han sin faste plass i 
Bydelsnemda i hjembyen Gøteborg 
på vegne av Socialdemokraterna - Ar-
beiderpartiets søsterparti. På tross av 
brennende engasjement ble dette en 
vanskelig tid. Året var 2006, og Høy-
res søsterparti, Moderaterna, hadde 
nettopp overtatt regjeringslokalene et-
ter tre perioder med sosialdemokrater 
ved rattet. 

- Ting skjedde så fort! Fagforenings-
fradraget forsvant og lavtlønnede fikk 
mye høyere utgifter til arbetsløshets-
kassan, A-kassan, som skulle trygge 
deg om du mistet jobben. Normerte 
sykemeldinger ble innført, noe som 
betyr at en byråkrat som aldri har møtt 
pasienten kan avgjøre hvor lenge hun 
eller han kan være borte fra jobben. 
Går man over tiden kan man sies opp.

Det er ikke lett å forklare hvordan man 
kan vinne et valg på denne politikken. 
Fawsi mener Moderaternas hamskifte 
hadde en solid innvirkning. I valgkam-
pen lanserte de seg selv som det nye, og 
enda til eneste arbeiderpartiet. Målet 
var regjeringsskifte, og middelet var 
nye slagord om at det skulle lønne seg 
å jobbe. Det gjør det forsåvidt også, da 

jobbskattefradraget gir noen tusenlap-
per ekstra til folk i full jobb. Proble-
mene oppstår når man mister jobben, 
blir syk eller pensjonerer seg. Skatte- 
kutt, massiv privatisering og statlig 
støtte til kommersielle aktører med 
høy profitt gjør statskassa slunken. 
Fawsi og 800 andre mistet jobben i 
Volvo i 2009, da regjeringen ikke pri-
oriterte å redde arbeidsplassen hans. 
Med fagforeningsstøtte gikk han til-
bake til skolebenken hvor han studerte 
arbeidsrett og statsvitenskap, men det 
var ingen jobb å få.
- På et års tid søkte jeg over 200 job-
ber uten napp. Det fantes rett og slett 
ingen jobb å oppdrive.

I 2010 reiste Fawsi til Norge på ferie. 
Flere kamerater hadde allerede for-
svunnet ut av landet for å jobbe, og da 
han for moro skyld søkte seg jobb og 
ble innkallt til intervju neste dag var 
det ikke en vanskelig avgjørelse å ta. 
Han ble værende, i godt selskap med 
titusentalls andre svenske ungdommer 
bare i Oslo. Det Sverige han la bak seg 
mener han er blitt et kaldt land.
- Forskjellene blant folk har økt. Det 
samme har segregeringen og krimina-
liteten. Arbeidsledigheten har skutt i 
været og mennesker blir straffet øko-
nomisk ved sykdom eller arbeidsledig-
het, da jobbskattefradraget forsvinner. 
Jeg savner det gamle Sverige.

Samme år som Fawsi flyttet vestover 
var det igjen stortingsvalg i Sverige. 
Moderaterna vant igjen, men denne 
gangen med en ny medspiller i regje-
ring - Sverigedemokraterna.
- SD er et rasistisk misnøyeparti. Man-
ge var sinte og frustrerte på grunn av 
pågående finanskrise og høy arbeidsle-
dighet. De trengte noen å skylde på, og 
SD pekte på innvandrerne. Alt galt som 
skjedde i Sverige var deres feil.

Fawsi engasjerer seg nå i HK for at det 
samme ikke skal skje i Norge etter 9. 
september. Velferdssamfunnet med 
omsorg for de som trenger det mest 
er en verdi han mener det er særdeles 
viktig å verne om. Han er soleklar på 
at skattekutt og tjenester etter tykkelsen 
på lommeboka ikke er veien å gå.

Fawsi håper solidariteten fortsatt råder 
i det norske folk før valget, og at nord-
menn som faller utenfor slipper å opple-
ve de samme problemene hans eget land 
står midt oppe i. Og om det ikke skulle 
gå veien er han klar på hva som skjer.
- Da flytter jeg til Island.

Hvilken retning vil partiene ta 
samfunnet?
Påstander om at velferdsordningene, arbeidslivet og det offent-
lige vil bli bedre for vanlige arbeidsfolk med Høyre/FrP - det skal 
en være meget skuffet over de rød-grønne for å bli overbevist om. 

Det kan tvert i mot synes som Høyre/
FrPs budskap i valgkampen er at de 
ikke vil gjøre velferden så mye verre 

(bare at det skal lønne seg mer å jobbe, 
ved å holde igjen trygd), de vil ikke 
privatisere for mye (det skal regule-
res, for eksempel ved å forby utbytte 
fra private skoler), de vil ikke slutte å 
snakke med fagbevegelsen (bare høre 
mer på LOs konkurrerende forbund 
som er i mot fagligpolitisk samarbeid) 
og så videre. Selvfølgelig er dette tull-
prat! Selvsagt har høyresiden ambisjo-
ner om å endre samfunnet! Og det er 
ikke vanlige arbeidsfolks interesser de 
har i tankene. Høyre/Frp støtter kon-
sekvent arbeidsgiversiden i en hver 
konflikt med de ansatte! Høyresiden 
får pengestøtte fra toppledere og be-

driftseiere, venstresiden får støtte de-
mokratisk vedtatt av de fagorganiserte 
ansatte. Dette er ikke tilfeldig! 

Og det er ikke ufarlig å la noen «nye» 
«prøve seg litt»: Høyresidens pri-
vatisering og kutt i velferd kan være 
umulig å endre tilbake når vi om 4 år 
angrer på hvem vi stemte inn i makt-
posisjon. En kommune som selger et 
kraftverk, kommer aldri til å ha råd til 
å kjøpe det tilbake. Det er penger som 
kommer med der og da, men all frem-
tidig verdiskaping til det offentlige er 
tapt. Etter at høyresiden ødela bolig-
samvirket på 80-tallet er nå antallet 
boligeiere som er lurt inn i forventnin-
ger om evig verdistigning på sine bo-
ligkjøp så stor, at ingen tørr å åpne for 
sosial boligbygging som vil konkurre-
re mot disse. På samme måte er det nå 
om Høyre/FrP kommer i posisjon til å 
tvinge gjennom søndagsåpne butik-
ker, - mot interessene til både arbeids-
taker- og arbeidsgiversiden. Det er 
neppe noe politisk parti som vil tørre 
å reversere dette igjen, til tross for at 
de ansatte har fått ødelagt fritiden sin. 
Når velgerne skal overbevises er det 
dessverre for mange som tenker som 
forbrukere, selv om de også er ansatte! 

I denne valgkampen har ikke våre ret-
tigheter som ansatte i arbeidslivet fått 
mye oppmerksomhet. Dette til tross 
for at arbeidet er det vi bruker meste-
parten av våre liv til, og derfor burde 
være ansett som den aller viktigste 
saken i valgkampen. Takket være en 
sterk innsats fra LO og forbundene 
fikk vi i 2009 gjenvalgt en rødgrønn 
regjering som samarbeider med fag-
bevegelsen. På landsmøtet i Handel 
og Kontor ble resultatene debattert, 
og vi gjentar gjerne den enstemmige 
konklusjonen om at vi ønsker en fort-
satt rødgrønn regjering. Så bruk stem-
meretten - for et godt arbeidsliv! Godt 
valg!

Fra venstre: Ingunn Gjerstad (SV), forbundsleder Trine Lise Sundnes, Inger Helene 
Vaaten (Ap) og avdelingsleder John Thomas Suhr. Bildet er tatt i forbindelse med lan-
seringen av avdelingens valgkampvideo. Foto: Alexander Kvedalen

LEdErEn har ordEt

Fawsi Adem er tillitsvalgt på Ikea 
Furuset. Foto: Kenneth Fossheim/
Akers Avis Groruddalen
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Ditt valg 
er et veivalg
Et fortsatt rødgrønt flertall er avgjørende for arbeidstakerrettig-
heter og offentlig velferd. Og et sterkt SV i det rødgrønne betyr 
fortsatt kamp mot sosial dumping og kritiske stemmer til EU- 
direktiver.

I skrivende stund er det kort tid til stor-
tingsvalget og utfallet er usikkert. Målin-
gene veksler mellom at jeg er inne på fast 
plass i en gruppe som den SV har i dag 
og et SV med en representant, Heikki 
Holmås. Oslo er SVs beste fylke, og alle 

stemmer teller med. Ingen stemmer til 
SV er bortkastet. 

Meningsmålinger er ikke valg og det 
handler til slutt om hvor mange som 
bruker stemmeretten sin. Vi vet at flere 

bruker stemmeretten på Smestad der de 
borgerlige står sterkt enn i Groruddalen 
der vi rødgrønne har flest. Mye står på 
spill, særlig i arbeidslivet. Lurer du på de 
viktigste forskjellene mellom rødgrønt og 
de borgerlige partiene er nettstedet www.
arbeidslivet.no et godt sted. Her kan du 
sjekke hva partiene står for og har ment 
i stortinget i oversiktlige artikler. I siste 
nummer av Lokal Tillit og i HK-Nytt har 
jeg blitt intervjuet om SVs kampsaker. I 
tillegg er mange brosjyrer utgitt av HK, 
LO i Oslo og LO med flere. Fagforenin-
gen vurderer valget så viktig at de har la-
get reklamefilm med oss to HK-kandida-
ter og plakat på Sporveien for å gjøre våre 
ansikter mer kjent. Et slikt fellesskap gjør 
meg glad og stolt og forplikter til å fronte 
HK-medlemmene i mitt politiske arbeid.

Et fortsatt rød-grønt flertall er avgjørende 
for arbeidstaker-rettigheter og offentlig 
velferd, mot 24/7-samfunnet og skatte-
letter til de rikeste som er høyresidens 
varemerke. 

Et sterkt SV i det rødgrønne betyr flere 
kritiske stemmer til EU-direktiver og en 
fortsatt pådriver for flere tiltakspakker 
mot sosial dumping. SV er et parti som 
ønsker en handelsavtale i stedet for EØS 
og som vil slåss videre for fagbevegel-
sens krav om fast arbeid og mot ufrivil-
lig deltid. SV vil ha flere lærere i skolen 
og satsing på helsesøstre istedenfor søn-
dagsarbeid i butikk. Et sterkt SV vil vide-
reutvikle levekår i indre by og Grorudda-
len for å bekjempe den klassedelte byen. 
Et sterkt SV vil fortsette å myke opp 
asylpolitikken og slåss for klimavennlige 
omstillinger uten arbeidsløshet. 

Når jeg ser hva vi har fått til i regjering 
med 11 stortingsrepresentanter frykter 
jeg for hvilken innflytelse Frp kan få i 
en blå regjering. Vi vil arbeide videre for 
miljø og rettferdighet og vi kommer så 
langt du som velger gir oss styrke til.

Av stortingskandidat og HK-tillitsvalgt 
Ingunn Gjerstad

Kamp for faglige 
rettigheter
Stortingskandidat for Oslo Ap, Inger Helene Vaaten, er spesielt 
opptatt av varehandelsansattes rett til medbestemmelse og vern 
mot natt- og helgearbeid.

Tekst: Alexander Kvedalen 

Inger Helene Vaaten, 37 år og stor-
tingskandidat for Oslo Arbeiderparti, 
er særlig opptatt av arbeidstakeres ret-
tigheter. Kanskje ikke så rart med en 
bakgrunn som mangeårig tillitsvalgt 
på Diplom-Is og flere verv i fagbeve-
gelsen. For tiden har hun permisjon fra 
jobben som regionssekretær i Handel 
og Kontor region Øst for å være fag-
ligpolitisk valgkampsekretær i Oslo 
Arbeiderparti.

Vil styrke butikkansattes rettigheter
Inger Helene er opprørt over at ansatte 
innen varehandelen ikke er omfattet 
av arbeidsmiljølovens vern mot natt- 
og helgearbeid. - Arbeiderpartiet vil 
sikre de ansatte i varehandelen vern 
mot natt- og helgearbeid og reell med-
bestemmelsesrett over sin arbeids-
hverdag. Samtidig vil vi gjennomgå 
og styrke åpningstidsbestemmelsene i 
samarbeid med partene i arbeidslivet, 
forteller Inger Helene.

Faste og hele stillinger skal være ho-
vedregel
- Faste ansettelser skal fortsatt være 
hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier 
Inger Helene. - Dette er viktig for å gi 

arbeidstakere et trygt og forutsigbart 
ansettelsesforhold, muligheten til lån 
for å kjøpe seg bolig og for opptjening 
av pensjon.
 - Midlertidige ansettelser er det 
bare arbeidsgiverne som tjener på. 
Derfor er vi i mot å åpne opp for en 
generell adgang til å ansette midler-
tidig slik høyresiden vil. Vi mener 
arbeidsmiljøloven er fleksibel nok og 
aksepterer ikke endringer som svekker 
arbeidstakernes rettigheter.
 Hun forteller at Arbeiderpartiet 
foreslo «mertidsparagrafen» som gir 
deltidsansatte rett til stilling tilsvaren-
de det de reelt har jobbet i ett år. «Mer-
tidsparagrafen» ble vedtatt i Stortinget 
mot Høyres stemmer.

Vil øke fagforeningsfradraget
Inger Helene mener at store og sterke 
arbeidstakerorganisasjoner er viktige i 
kampen for faglige rettigheter og for et 
trygt og anstendig arbeidsliv. - Derfor 
vil vi øke fagforeningsfradraget for å 
legge til rette for et mer organisert ar-
beidsliv.
 Også sosial dumping vil hun til 
livs. - Arbeiderpartiet har innført flere 
viktige tiltak som innsynsrett og so-
lidaransvar, men vi er ikke fornøyd 
før alle arbeidstakere har anstendige 

lønns- og arbeidsvilkår. Derfor skal 
vi gjøre det enklere å gjøre hele eller 
deler av tariffavtalens bestemmelser 
om lønns- og arbeidsvilkår gjeldende 
for flere bransjer. Vi vil gjøre en sær-
lig innsats mot bransjer som er spesi-
elt utsatt. Det er også nødvendig med 
styrket tilsyn og å øke strafferammene 
for brudd på arbeidsmiljøloven.
 
Arbeid gir trygghet
Om hva som er Arbeiderpartiets vik-
tigste oppgave framover er hun ikke i 
tvil: - Det er arbeid til alle. Det å ha 
arbeid, ei lønn å leve av og gode vel-
ferdstjenester gir trygghet i hverdagen. 
Gjennom arbeid skaper vi verdier både 
for den enkelte og for fellesskapet. 
Trygghet i hverdagen gir også indivi-
duell frihet. Utrygghet gir ufrihet, av-
slutter Inger Helene Vaaten.

Ingunn Gjerstad (til venstre) og Inger Helene Vaaten er klar for å representere Handel og 
Kontor på Stortinget etter valget. Foto: Bjørn Grimstad, LO Media
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ken til Kina for foredling og så frakte 
den tilbake til Norge, sier hun. - Ikke 
er det god miljøpolitikk heller. Hvis vi 
mener noe med kortreist mat må det jo 
legges til rette for det, legger hun til.
 - Handelen har på mange måter 
blitt Norges nye hjørnesteinsbedrif-
ter. Butikkene har overtatt mye ute i 
distriktene. Eksempelvis har mange 
butikker overtatt oppgavene til Posten 
og fått egne kafeer, og har dermed blitt 
det nye samlingspunktet. Økonomisk 
sett representerer handelen en større 
samlet makt enn alle andre næringer 
bortsett fra oljeindustrien. Det forplik-
ter, sier hun.

Fagbevegelse er politikk
- I forbindelse med valget har vi som 
fagbevegelse to viktige oppgaver, sier 
Trine Lise: - Det ene er å få folk til å 
bruke stemmeretten. Det handler om å 
hegne om demokratiet og aktivt delta i 
samfunnet.
 - Den andre store oppgaven vi har 
er å være en politisk kraft. Når jeg leser 
nettdebatter registrerer jeg at flere sy-
nes fagbevegelsen har blitt for politisk.
 Til de som mener at fagbevegelsen 
skal være nøytral har Trine Lise dette 
å si: - Fagbevegelsen har vært, er og vil 
alltid være en politisk bevegelse. Fag-
bevegelsen skal ikke være en forvalt-
ningsinstitusjon, og jeg håper vi aldri 
kommer dit hen.

Rødgrønn regjering på arbeidsfolks 
side
Trine Lise er ikke i tvil om at Handel 
og Kontors medlemmer er tjent med en 
fortsatt rødgrønn regjering.
 - Regjeringen har ikke bare klart å 
holde arbeidsledigheten nede, men bi-
dratt til å skape mange nye arbeidsplas-
ser, faktisk flest innen privat sektor. 
Det er et kunststykke i dagens Europa. 
Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å 
se at situasjonen er en helt annen.
 Trine Lise viser også til alle gre-
pene den rødgrønne regjeringen har 
tatt når det gjelder arbeidsmiljøloven. 

Hun nevner sikring av reell arbeidstid 
for deltidsansatte, innføring av solida-
ransvar, likebehandling av innleide og 
innføring av kollektiv søksmålsrett.

Ikke noe folkekrav om 72 timers uke
Trine Lise advarer mot fleksibilisering 
av arbeidstidsreglene som Høyre går 
inn for. - Vi skal huske at fagbevegel-
sens pionerer førte en 27 år lang kamp 
før de vant fram med kravet om åtte 
timers arbeidsdag.
 Trine Lise mener at fleksibilisering 
av arbeidstidsreglene slik de borgerlige 
partiene snakker om vil sette overtids-
reglene ut av spill og åpne for 72 timers 

uker. Hun minner om Bondevik-regje-
ringens lovendring i 2005 som åpnet 
for det. Lovendring ble omgjort av den 
rødgrønne regjeringen da de tok over. - 
Ingen medlemmer har kommet til meg 
og bedt om lengre arbeidsuke. Lange 
arbeidsdager sliter også på helsa. De 
som blir sittende igjen med regninga er 
den enkelte ansatte og staten som får 
økte utgifter til uføretrygdede.
 - Vi må ikke la oss lulle inn i drøm-
mer og fine ord fra høyresiden, men for-
holde oss til realitetene. Arbeidstakere 
er best tjent med en fortsatt rødgrønn 
regjering, slår Handel og Kontors for-
bundsleder Trine Lise Sundnes fast.

Et politisk 
tydeligere HK
- På det tariffpolitiske er vi helt i spissen, sier Trine Lise Sundnes.  
- Men vi skal bli tydeligere på flere politikkområder. Fagbevegel-
sen har vært, er og vil alltid være en politisk kraft. Vi må aldri 
bli en forvaltningsinstitusjon, sier HKs nye forbundsleder som har 
klare meninger om næringspolitikk, bolig og pensjon.

Tekst og foto: Alexander Kvedalen 

Trine Lise Sundnes, 43 år og medlem 
av vår egen Oslo / Akershus-avdeling, 
tok over lederklubba i forbundet 1. juli 
i år etter Sture Arntzen. Hun startet 
sin tillitsvalgtkarriere i HK-klubben 
ved boligbyggelaget USBL og fortsatte 
som regionssekretær i Handel og Kon-
tor region Øst før hun ble valgt inn i 
LOs ledelse. Nå er hun på plass i Han-
del og Kontor.

Spennende debatt om Handel og Kon-
tors organisasjon
Fram mot landsmøtet i 2016 skal Han-
del og Kontor ha debatt om sin egen 
organisasjon. Det sendes ut en brosjyre 
som vedlegg til HK-Nytt i oktober 
hvor alle medlemmer inviteres til å si 
sin mening.
 - Det blir en spennende debatt, tror 
Trine Lise. - Vi får både tatt pulsen på 
om vi er der vi bør være organisato-
risk, og hvilke forbedringsmuligheter 
vi har. Det er viktig å få tilbakemel-
dinger fra medlemmene hvis vi skal 
kunne ha en organisasjon som står i 
forhold til forventningene.

Tillitsvalgte under krysspress
Å styrke de tillitsvalgtes posisjon ute 
på arbeidsplassene, er noe Trine Lise 
brenner for.
 - De fleste tillitsvalgte står under et 

krysspress. Som tillitsvalgt har du for-
ventninger fra medlemmene til klubb- 
og tillitsvalgtarbeidet, arbeidsgivers 
forventninger om at du skal gjøre job-
ben din, og kollegaenes forventninger 
om at du skal være med å trekke las-
set. Det er en balansekunst som kan bli 
vanskelig.
 Å få nok tid til tillitsvalgtarbeid er 
ofte et problem. - Mange føler at ord-
lyden i hovedavtalen som sier at man 
skal ha den tiden som trengs ikke et-
terleves. Det er mange som gjør tillits-
valgtarbeid på fritiden sin. Slik skal det 
ikke være og det må vi som forbund bli 
tydeligere på, sier Trine Lise.
 - Mitt inntrykk er at arbeidsgivere 
synes det er flott at tillitsvalgte bistår 
ved for eksempel tvister og fastset-
telse av lønn, men ikke er villige til å 
gi av arbeidstiden for å drive klubbar-
beid. Trine Lise forteller at Handel og 
Kontor jobber med disse problemstil-
lingene for å ta dette opp under hoved-
avtaleforhandlingene i høst.
 Hun nevner også mer og bedre sko-
lering som et tiltak for å styrke de til-
litsvalgtes posisjon.

Større rolle å spille i boligpolitikken
- Tariffpolitisk har Handel og Kontor 
alltid ligget helt i spissen, men vi må 
få større bredde i vårt politiske enga-
sjement, mener Trine Lise og trekker 
fram boligpolitikk som et eksempel. 

- Historisk sett har vi vært godt orga-
nisert innen boligbyggelagene, men 
Handel og Kontor kan spille en mye 
større rolle i selve utformingen av bo-
ligpolitikken. Vi bør være en pådriver 
for økt boligbygging for å få prisene 
ned og sørge for nok studentboliger 
slik at studenter kan gjennomføre stu-
diene på normert tid i stedet for å måtte 
jobbe mye samtidig.
 Trine Lise nevner Kværnerbyen i 
Oslo, bygget av OBOS, som et eksem-
pel på vellykket boligbygging. Mange 
av førstegangskjøperne trives så godt 
at når de vokser ut av sin første bolig 
velger de en større leilighet i samme 
område. - Her har OBOS klart å få til 
en god sammensetning av leilighets-
størrelser og tilbud som er attraktive 
for flere aldersgrupper og familietyper.

Lovendring for pensjonsløft
Pensjon er en sak som både landsmø-
tet og Trine Lise har klare meninger 
om. Blant annet går hun inn for større 
pensjonskasser for tjenestepensjons-
ordningene i privat sektor. - Vi må ta 
inn over oss at det er mange små virk-
somheter i Norge. Pensjonsordningene 
i disse virksomhetene bør samles i 
større pensjonskasser slik at pengene 
kan forvaltes på en bedre måte. Her har 
vi noe å lære av det danske systemet, 
mener Trine Lise.
 Hun ser det som et stort problem 
at mange ansatte bare har minimums-
ordningen i tjenestepensjonssystemet 
og tar til orde for en lovendring. - Når 
minimumsordningen, som skulle være 
gulvet i ordningen, har utviklet seg til 
å bli en normalordning er det noe galt 
med lovgivningen. Dette er et problem 
politikerne må ta på alvor, sier hun.

Butikkene har blitt de nye hjørne-
steinsbedriftene
Den lave selvforsyningsgraden i Norge 
og at det er få produksjonsbedrifter 
innen næringsmiddelindustrien er noe 
som opptar Trine Lise.
 - Det er ganske absurd å sende fis-

- Fagbevegelsen handler om politikk, noe vi skal bli tydeligere på, 
sier HKs nye forbundsleder Trine Lise Sundnes.
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Bolig  
- et offentlig ansvar
Ebba Boye er 27 år, Osloborger 
og jobber som utreder i Mani-
fest Analyse. Som engasjert 
medlem i region Østs ungdoms-
utvalg har Ebba klare meninger 
om hva som er viktig foran høs-
tens stortingsvalg.

Tekst: Maren Alexandra Gulliksrud

For Ebba er boligpolitikk en hjertesak 
i dette valget. At ungdom må ta opp 
skyhøye lån for å komme seg inn på 
markedet, samtidig som skattesyste-

met subsidierer boligspekulanter me-
ner hun er grunnleggende urettferdig.
- Høyresiden overlot boligpolitikken 
til markedskreftene på 80-tallet, og i 
dag står vi i en håpløs situasjon. Noen 
eier flere boliger og det presser opp pri-
sene for alle andre. Det krever vilje til 
politisk styring.

Ebba er også tydelig på hva unge HK-
medlemmer bør tenke over før de går 
til valgurnene 9. september.
- Se på hvilke interesser de ulike par-
tiene representerer. Politikk handler 
ikke bare om hvem som har «de beste 
løsningene», men om hvilke grupper i 
samfunnet man er villig til å prioritere, 
og hvem man vil prioritere bort. Re-
presenterer partiene Rimi-Hagen eller 
de butikkansatte? Hjelpepleierne eller 

private omsorgskonsern? Ungdom eller 
boligspekulanter? Politikk er en kamp 
mellom ulike interesser. Dessverre er 
det de rikeste i Norge som har høyest 
valgdeltakelse. De vet hvilke interes-
ser de forsvarer. HK-medlemmer må 
stemme for å forsvare sine interesser!

Får vi en Høyre/FrP-regjering vil det bli viktigere enn noen gang med en sterk fagbevegelse.  
Få med deg kollegene dine og meld dere inn!

InnmeldIng (Vennligst bruk blokkbokstaver)

Navn:     

Adr: Postnr./sted:    

Tlf. privat: E-post adr:

Bedr. navn:    

Bedr. adr.: Postnr./sted:

Bedr. org. nr. (Står på lønnslipp)

Stillingsbetegnelse: Br. lønn per måned:

Sted: Dato: Underskrift:
(Ønsker du annen betalingsordning, ta kontakt med HK på telefon 23 06 11 80)

Fødselsnummer: 
(Personnummer pga forsikring)

Jeg samtykker i at medlemskontingenten trekkes fra min lønn, når slik ordning er avtalt med arbeidsgiver. 
Dersom slik avtale ikke foreligger, trekkes kontingenten via avtalegiro som tilbys av HK ved innmelding.

Ordinært medlem
Elevmedlem 
Studentmedlem 
Lærling

Handel og Kontor i Norge
Svarsending 1030 
0090 Oslo

Ta gjerne kontakt med ungdomsutvalgets leder Silje Bækkelund på silje@lo.no

UngdommEns sidE

Ebba Boye er nylig valgt inn som 
medlem i region Østs ungdomsutvalg
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