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#Arbeidslivseventyret

Hvilket arbeidsliv vil du våkne til etter valget?



Den 11. september er det stortingsvalg. Du har muligheten til  
å påvirke resultatet. Stortingsvalget i 2017 er et verdi- og veivalg. 
Det handler om hvor store forskjeller vi skal ha i samfunnet 
vårt og hva slags arbeidsliv vi vil ha. Det handler om den faste 
eller midlertidige jobben. Det handler om forutsigbar arbeidstid 
eller 0-timerskontrakter. Om økende forskjeller eller  velferd for 
alle. Retten til heltid, lengre eller kortere pappaperm.  Valget står 
om ja eller nei til søndag som en annerledes dag. Skal det  legges 
til rette for at flest mulig kan ha fri i fellesskap med  venner og 
familie på søndagen, eller skal den styres av markeds krefter 
som vil at shopping skal være aktivitet nr. 1?

HK er et partipolitisk uavhengig fagforbund, men det betyr ikke 
at det er likegyldig hvem som styrer landet. For at vi skal oppnå 
best mulige resultater for våre medlemmer, trenger vi en regje-
ring som jobber med oss, ikke mot oss. Høyre/FrP-regjeringen 
med støttepartiene Venstre og KrF har de siste fire årene  presset 
gjennom saker som har svekket arbeidsfolks innflytelse og med 
det skapt et mer utrygt arbeidsliv. Derfor trenger vi en ny retning.

Gjør som over 90 prosent av LOs medlemmer har sagt 
de skal gjøre. Bruk stemmeretten du også! Godt valg!

Med vennlig hilsen

 

Trine Lise Sundnes 
forbundsleder i HK

Kjære velger, stem på en HKer!



I HKs region Øst har vi mange dyktige medlemmer og tillits
valgte. Og flere av de stiller til valg. Her er noen av dem:

HKere som stiller til stortingsvalget

OSLO:

Navn: Inger Helene Vaaten 
Parti: Oslo Arbeiderparti 
Plass: 8. kandidat

Jeg vil ta tryggheten og 
anstendigheten i arbeids-

livet tilbake. Styrke retten til faste hele 
stillinger, fornye og forsterke arbeidsmi-
ljøloven og forby løsarbeiderkontrakter. 
Jeg vil ha et organisert arbeidsliv med 
like muligheter og rettigheter for alle og 
bevare søndagen som en annerledes dag.

Navn: Kari Elisabeth Kaski 
Parti: SV Oslo 
Plass: 1. kandidat

Jeg brenner for et mer 
rettferdig og grønnere 

samfunn, hvor alle har frihet til å selv for-
me sitt eget liv og framtid. Stortingsvalget 
2017 må bli et generaloppgjør mot økende 
forskjeller i makt og rikdom. Jeg vil være 
med på å skape sterke fellesskap og et 
trygt arbeidsliv. Det skaper små forskjeller 
mellom folk og er helt nødvendig hvis vi 
skal lykkes i å løse klimaendringene. 

Navn: Bjørnar Moxnes 
Parti: Rødt i Oslo 
Plass: 1. kandidat

Jeg vil inn på Stortinget 
for å sette en stopper 

for velferdsprofitørene og bekjempe 
forskjells-Norge. Lønns- og arbeidsvilkår 
som er kjempa fram gjennom 100 år blir 
nå raskt ødelagt i flere bransjer. Derfor 
trengs et krafttak mot sosial dumping.

Navn: Seher Aydar 
Parti: Rødt i Oslo 
Plass: 2. kandidat

Jeg tror på et samfunn 
der mennesker er 

viktigere enn profitt. Jeg er opptatt av 
likelønn, retten til hele og faste stillin-
ger, kampen mot forskjells-Norge, og at 
Norge skal bidra med fred, ikke krig i 
verden.

Navn: Syver Zachariassen 
Parti: Oslo Senterparti  
Plass: 2. kandidat

Etter mange år i Rema 
er jeg veldig engasjert 

mot søndagsåpne butikker, og synes at 
åpningstidene har gått helt over styr. 
Nasjonal råderett over naturressursene 
er noe som står hjertet mitt veldig nær, 
derfor er jeg også brennende opptatt av 
at Norge ikke skal bli medlem i EU.

AKERSHUS:

Navn: Mani Hussaini 
Parti: Arbeiderpartiet 
Akershus 
Plass: 6. kandidat

Jeg er opptatt av at vi 
skal skape en bedre fremtid sammen der 
alle skal med. Da trenger vi en sterk fel-
lesskole og større innsats for å bekjempe 
klimaendringene. Alle må ha en jobb å 
gå til, med faste hele stillinger og vi må 
beholde søndagen som en fridag. Derfor 
trenger vi en ny Arbeiderparti-regjering.



Navn: Nicholas Wilkinson 
Parti: SV Akershus 
Plass: 1. kandidat

Vi vil ha et miljøvenn-
lig samfunn med små 

forskjeller. Vi vil lovfeste rett til hel og 
fast stilling, øke barnetrygden og ha et 
rettferdig skattesystem hvor de på toppen 
og boligspekulantene bidrar mer. Norge 
er best når vi gjør ting i fellesskap. Vi tar 
kampen for et varmt samfunn.

Navn: Silje Josten 
 Kjosbakken 
Parti: Akershus Rødt 
Plass: 1. kandidat

Jeg vil kjempe for et 
trygt arbeidsliv med rett til fast jobb og å 
forby bemanningsselskaper. EØS-avtalen 
må erstattes med en handelsavtale. Og 
fortsette kampen mot forskjells-Norge.

ØSTFOLD:

Navn: Stein Erik Lauvås 
Parti: Østfold Arbeiderparti 
Plass: 1. kandidat

Arbeid er alltid viktigst, 
spesielt må vi sørge for 

at ungdom får et trygt og godt innpass i 
arbeidslivet, da betyr faste stillinger og 
en god arbeidsmiljølov svært mye. Vi må 
også sørge for at vi har et utdanningssys-
tem hvor alle skal få like muligheter uten 
at lommeboka skal bestemme.

Navn: Elise Bjørnebekk- 
Waagen 
Parti: Østfold Arbeiderparti 
Plass: 2. kandidat

Jeg er opptatt av å ha en 
sterk arbeidsmiljølov og flere lærling-
plasser. Alt for mange lever i utrygghet 

med midlertidige stillinger og «nullti-
merskontrakter». Arbeidslivet må ha en 
lov som verner og gir trygghet i hverda-
gen. Skole, eldreomsorg og helse er of-
fentlige oppgaver. Størrelsen på lomme-
boka skal ikke avgjøre folks muligheter. 

Navn: Shakeel Rehman 
Parti: Østfold Arbeiderparti 
Plass: 7. kandidat

Arbeiderpartiet er klare 
til å ta kampen for 

trygghet i arbeid for alle. Norge skal 
ha Europas laveste arbeidsledighet og 
være et av de beste land i verden å drive 
næringsvirksomhet i. For å få til dette, 
trenger vi din hjelp 11. September! Stem 
Arbeiderpartiet

Navn: Ole André Myhrvold  
Parti: Østfold Senterparti 
Plass: 1. kandidat 

Likeverdige og nære 
tjenester der folk bor. Et 

anstendig arbeidsliv bygd på den norske 
modellen i samarbeid mellom myndig-
heter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Må-
let er høy verdiskapning, full sysselset-
ting, og reallønnsvekst for alle grupper. 
Mot søndagsåpne butikker. At norsk mat 
fortsatt skal være i verdensklasse, uten 
store mengder tilsettingsstoffer.

Vil du bli medlem i HK? Gå inn på www.hkinfo.no og trykk «Bli medlem»


