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1. VÅR ORGANISATION

1.1 Grunden för vårt uppdrag
Handels består av medlemmar som har slutit sig samman för att förändra
och förbättra villkoren i arbetslivet och i samhället. Som arbetare har vi
gemensamma intressen, oavsett ursprung, hudfärg, religiös tillhörighet,
kön, sexuell läggning eller andra faktorer. Handels verkar för jämlikhet
och likabehandling. Denna ambition innebär att Handels förbundskontor
ska HBTQ-certifieras, avdelningskontor uppmanas att göra detsamma och
uppmanas att verka för att förtroendevalda och medlemmar HBTQ-utbildas. Vi är en facklig kamporganisation med en feministisk och antirasistisk
grundsyn. Tillsammans är vi en viktig kraft för att motverka kapitalismens
och marknadsekonomins avigsidor, som till exempel lönedumpning, sociala
klyftor och otrygga jobb.
Handels är ett förbund med ett gemensamt ansvar och med samma övergripande utgångspunkter:
l
l

20

l
l

25

30

35

40

45

50

Vi ska vara många yrkesverksamma medlemmar
Vi ska vara arbetsplatsnära
Vi ska göra medlemsnytta
Vi ska vara medlemsstyrda

Alla ska känna att de har goda möjligheter att delta i den fackliga verksamheten. Det fackliga medlemskapet ska kännas meningsfullt för alla som
arbetar inom våra branscher. Vi ska även vara relevanta för dem som är
arbetslösa, studerar eller av andra skäl inte finns på en arbetsplats.
Handels företrädare ska dela arbetarrörelsens värderingar och vara goda
förebilder i alla sammanhang. Handels ska använda den kraft som hela
organisationen utgör för att förbättra villkoren i arbetslivet och samhället.
Medlemmarnas avgifter ska användas så effektivt som möjligt och förvaltas
utifrån fastställda etiska regler, policybeslut samt ett ställningstagande om
att inte bjuda på alkohol.
Vid upphandling av produkter har Handels krav på kollektivavtal för
svenska leverantörer och dess underleverantörer. För utländska leverantörer
ställer vi krav på redovisning av codes of conducts, som ska omfatta ILO:s
kärnkonventioner, bland annat rätten att organisera sig, rätten att föra
kollektiva förhandlingar och att man inte använder sig av barnarbetare.
Handels ska främja rättvis handel och eftersträva ett etiskt och miljövänligt
förhållningsätt såväl i vår egen organisation som vid köp av produkter och
tjänster. Handels ska ha möjlighet att även på lokal nivå påverka var man
köper in material och profilsaker under förutsättning att leverantörer uppfyller krav enligt ovan. Handels ska främja den lokala marknaden och göra
prisvärda inköp med miljötänk.
1.2 Medlemskapet
Medlemskapet är i grunden ett löfte om att tillsammans förbättra villkoren
i arbetslivet och i samhället. Medlemmarna är de som tillsammans skapar
och är Handels. Som medlem har man rättigheter och förmåner, men också
ett gemensamt ansvar för organisationen. Medlemskap ska därför erbjudas
alla arbetstagare inom våra verksamhetsområden. Genom medlemskap i
både förbund och a-kassa ökar medlemmens trygghet. Därför är det viktigt
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att skapa tydliga rutiner så att när vi värvar en ny medlem ska det vara tydligt hur man också blir medlem i a-kassan. Det måste finnas rutiner för att
påminna de som blivit förbundsmedlemmar, men som ännu inte gått med i
a-kassan, om att ansökan om medlemskap i a-kassan.
För att etablera en tidig och bra relation till dem som kommer att arbeta
inom förbundets verksamhetsområden, är det möjligt för gymnasielever att
vara elevmedlemmar.
En fackförening är inte enbart en organisation till vilken medlemmen
betalar en avgift för att få tillgång till en viss service. Handels ska vara en
organisation där facklig verksamhet, i så hög grad som möjligt, bedrivs av
medlemmarna själva. Vi ska därför främst arbeta för att ge medlemmarna
förutsättningar och verktyg för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
Ett mervärde med medlemskap i Handels är fördelaktiga medlemsförsäkringar. Den ideologiska grunden för våra medlemsförsäkringar är att de
inte ska stänga ute medlemsgrupper genom exempelvis krav på individuell
hälsoprövning. Samtidigt skiftar behoven. Vissa försäkringar ska därför
omfatta alla, medan det i andra fall ska vara möjligt att göra tillval. Under
kongressperioden bör Handels sedan ta ytterligare steg för att även våra
medlemmar ska omfattas av hela LO-paketet. Barngruppliven ska vara en
del av medlemskapets värde och trygghet och därför ingå i medlemsavgiften. Handels ska genom LO verka för att våra försäkringar utformas så att
de stärker skyddet för de som utsätts för våld i nära relationer. Medlemsförsäkringarna är ett komplement till kollektivavtalade försäkringar eller
samhällets försäkringar. De kan också omfatta områden där det saknas
offentliga alternativ eller där det bedöms som svårt att förbättra villkoren
genom politiska beslut eller kollektivavtal.
Förbundet kan inte ensamt pressa marknaden tillräckligt på alla områdena
och ska därför i samverkan med övriga LO-förbund sträva efter att utveckla
fler och bra LO-gemensamma förmåner.
1.3 Medlemsutvecklingsverksamhet
Medlemsutveckling är Handels samlingsnamn för verksamhet som syftar
till att vi ska bli fler och starkare. Inom medlemsutvecklingen skiljer vi på
medlemsvärvning (metoder för att bli många) och organisering (metoder för
att bli starka).
1.3.1 Medlemsvärvning
Den grundläggande förutsättningen för att vara en stark organisation är att
det finns många medlemmar på arbetsplatserna. En hög organisationsgrad
är avgörande för den fackliga styrkan. Att värva och behålla medlemmar är
därför den viktigaste uppgiften för alla fackliga företrädare.
Handels är ledande inom LO när det gäller medlemsvärvning och ska verka
för att minska trösklarna att bli medlem. Ett steg på vägen är att utveckla
tekniken för att bli betalande medlem.

50

Huvudstrategin är att fokusera kommunikationen på kollektivavtalens värde. Andra viktiga framgångsfaktorer är att bygga ett nära samarbete mellan
förbundets avdelningar och centrala enheter samt att använda flera olika
kommunikationskanaler. Att hela organisationen medverkar gör oss mindre
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sårbara för motgångar i de enskilda delarna och ger en stabilare tillväxt
över tid.
Trots framgångar har vi en fortsatt utmaning i att vidareutveckla vår förbundsgemensamma värvningsorganisation. Förbundskontoret och avdelningarna ska gemensamt fortsätta utveckla en professionell värvningsorganisation som stödjer klubbar, förtroendevalda och medlemmar. Vi behöver
lära av varandra, gemensamt utveckla fler och bättre arbetsmetoder samt
följa upp och utvärdera arbetsmetodernas effektivitet. Vi ska ha en strategi för att säkerställa att vi så tidigt som möjligt kommer i kontakt med
nyanställda inom handeln och når ut med budskapet om vikten av att vara
medlem. Vi behöver också ha system som förenklar uppföljningen av inoch utträden så att vi systematiskt kan följa medlemsutvecklingen och möta
upp den med relevanta insatser både lokalt och centralt.
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En annan viktig utmaning är att förbättra arbetet med medlemsvård och
att vinna kvar medlemmar som överväger att lämna fackföreningen. För att
fortsätta vara en växande folkrörelse måste vi ständigt visa att det är viktigt
att vara med i Handels, inte bara när det uppstår problem utan framför allt
av solidariska skäl.
1.3.2 Organisering
Handels framgångar inom medlemsvärvningen behöver också följas upp
med satsningar för att bygga en starkare arbetsplatsorganisation, där medlemmarna självständigt kan ta ett större ansvar för det fackliga arbetet på
den egna arbetsplatsen.
En grundläggande förutsättning är att det finns många aktiva och engagerade medlemmarna på arbetsplatserna. Vi måste ständigt prioritera att utveckla arbetsplatsorganisationen såväl kvantitativt som kvalitativt och se till att
det finns tillräckligt med resurser till denna kärnverksamhet. Ju bättre vi blir
på att väcka ett brett engagemang hos befintliga och blivande medlemmar,
desto mer livskraftig, självständig och långsiktigt hållbar blir fackföreningen
på arbetsplatsen. Vi har en utmaning i att utveckla förbundsgemensamma
organiseringsstrategier, där samtliga verksamhetsområden inom och mellan
avdelningar och förbundskontor samverkar.
Ett sammanhållet, strategiskt arbetssätt där arbetet med organisering
genomsyrar all vår verksamhet, ger förutsättningar för fler handelsombud,
fackombud, fackklubbar och skyddsombud och är därför en nyckelfråga.
Förbundskontoret samordnar utvecklingen av metoder för hur vi blir bättre
på att bygga starka arbetsplatsorganisationer, och stöttar avdelningarna
i deras organiseringsarbete. Vi måste också ha beredskap för utmaningar
inom den växande e-handeln och andra branschförändringar, som vi idag
inte kan förutse.
1.4 Kommunikation
Alla medlemmar, förtroendevalda och anställda i Handels ska ha tillgång till
relevant information och möjlighet till kommunikation. Kommunikationsarbetet ska utgå från professionella grunder och kunskaper om mest effektiva
sätt att stötta och åstadkomma de mål som ska uppnås. Informationen och
det sätt vi gör den tillgänglig på ska anpassas efter den roll man har i förbundet. Den interna kommunikationen mellan förbundskontor och avdelningar
ska bli tydligare, med syfte att underlätta arbetet med att nå de gemensamma

| 7

8 |

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

VERKSAMHETSFÖRSLAG: I HANDELS – VÅR ORGANISATION

målen. Till exempel ska Handels ta fram ett märke som synliggör de fackligt
förtroendevalda på arbetsplatserna och som ska vara frivillig att bära.
En stark organisation som gör skillnad baserar sig på välinformerade och
kunniga medlemmar. Det ska vara lätt att ta del av och sprida Handels
budskap, ställningstaganden och åsikter. Information ska göras tillgänglig
på mest effektiva sätt i flera kanaler och ska göras lätt tillgänglig för alla
medlemmar. Det gäller både den tekniska och språkliga anpassningen och
översättningar till de mest relevanta språken. Därför ska Handels fortsätta
att översätta information om värdet av fackligt medlemskap på flera språk
samt de största kollektivavtalen, i sin helhet, till de mest relevanta språken.
Andra exempel är att förenkla språket och att texta filmer, då informationen inte går att ta del av på annat sätt.
För att vara en tydlig avsändare och underlätta en effektiv igenkänning,
både visuellt och språkligt, ska Handels ha en tydlig grafisk profil och ett
tydligt varumärke.
Handels ska vara inkluderande i sin kommunikation och undvika ett stereotypt tilltal genom att förhålla sig normkritiskt.
Handels övergripande uppdrag ställer höga krav på ett professionellt,
strategiskt, strukturerat och samordnat opinionsbildnings- och påverkansarbete. Det ska ta sin utgångspunkt i av kongressen och förbundsstyrelsen
prioriterade frågor och följa Handels varumärkesplattform och kommunikationspolicy. Det krävs att vi arbetar aktivt och metodiskt för att påverka
opinionsbildare och beslutsfattare på alla nivåer. Genom ett långsiktigt
arbete kan vi väcka intresse för Handels frågor och därigenom påverka
politiska beslut och lagstiftning. Goda och frekventa kontakter med media
underlättar möjligheterna att få medialt genomslag och på så sätt bilda
opinion.
Ett exempel på hur våra digitala system kan skapa mervärde är Handels
Schyssta lista, som identifierar butiker och frisörer med kollektivavtal. Eftersom handels.se är mobilanpassad, är tjänsten en fullvärdig ”webbapp”.
Tjänsten marknadsförs fortlöpande för att öka både kännedom och värde.
Handels externa webbplats är en av grundpelarna för information, kommunikation och marknadsföring. Även om Handels inte kan leda den digitala
utvecklingen, ska vi följa med den på bästa sätt. Den digitala kommunikationen och marknadsföringen blir alltmer betydelsefull, då den också går att
mäta mycket mer noggrant än traditionella kanaler. Den är också i övrigt
mer träffsäker och kostnadseffektiv, vilket gör det angeläget för Handels
att fortsätta att använda och utveckla kommunikation och marknadsföring
i digitala kanaler, sociala medier inkluderat. Navet kring denna utveckling
blir handels.se och Mina sidor, som ska öka informationsvärdet till medlemmar och förtroendevalda. Förbundet har ett ansvar att driva utvecklingen
smart, integrerat och kostnadseffektivt vid val av teknik och metoder.
Handels ska utreda hur de klubbar som önskar bilda egna webbplatser och
digitala arbetsytor ska gå tillväga. Hänsyn ska tas till syfte, målgrupper,
behov, resurser och lagstiftning samt hur utvecklingen av medlemmarnas
inloggningssidor, Mina sidor, tar form.
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Då den digitala informationen är miljövänlig och ofta billigare jämfört med
tryckt information, ska detta alternativ väljas då det är möjligt med hänsyn
till tillgänglighet och effektivitet.
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Handelsnytt, som papperstidning såväl som på webben, har en särställning inom kommunikationen genom att den är en fristående journalistisk
produkt som har till uppgift att presentera nyheter som har betydelse för
läsarna. Tidningen är en kanal för kommunikation som når ut till samtliga medlemmar och har därmed en viktig roll i opinionsbildningen inom
organisationen. Förbundsstyrelsen fastställer den policy som anger mål och
ramar för redaktionens arbete.
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1.5 Ungdomsverksamhet
Handels organiserar medlemmar på en arbetsmarknad som till mycket stor
del utgörs av unga. Vi måste ständigt säkerställa återväxten genom att engagera och stärka nya aktiva unga på arbetsplatserna. Handels ungdomsverksamhet riktar sig till personer under 30 år, både yrkesaktiva och arbetslösa,
samt elever som deltar i gymnasiala program eller likvärdig yrkesutbildning.
Den är en självklar del av vår verksamhet och syftar till att stärka Handels
som förbund. Handels har ett ungdomsperspektiv i all verksamhet.
För att kunna ligga steget före är det viktigt att ha en väl utvecklad och aktiv ungdomsverksamhet på såväl lokal som central nivå. På varje avdelning
ska det finnas en anställd med uttalat ansvar för ungdomsverksamheten och
som tillsammans med ungdomsansvarig förtroendevald ska leda och utveckla den lokala ungdomsverksamheten.
Handels har en viktig roll när det kommer till att ge förutsättningar för
ökad representation av unga i valda organ. Handels har som målsättning att
kåren av förtroendevalda ska spegla medlemskåren. Därför är det av stor
vikt att öka andelen unga förtroendevalda för att nå god representation.
Verksamheten ska tillvara och använda ungas engagemang för att sprida
facklig medvetenhet och organisera fler. Det är viktigt att ung möter ung och
att det är lätt att engagera sig i Handels. Verksamheten lyfter också upp frågor som särskilt berör unga och bidrar därmed i Handels påverkansarbete.
Skolinformation och värvning av elevmedlemmar gör ungdomar medvetna
om arbetarrörelsens värderingar och arbetslivets villkor och är strategiskt
viktiga för Handels och hela arbetarrörelsens utveckling. Därför ska Handels prioritera och ge förutsättningar för att genomföra facklig skolinformation i alla våra branschinriktade klasser, en gång varje läsår. Handels ska
även jobba för att förbättra LO:s skolinformation.

45

Ungdomsverksamheten omfattar även studieverksamhet och att skapa
mötesplatser som syftar till att sänka trösklar för engagemang och aktivera
fler unga medlemmar. Handels ska arbeta med dessa mötesplatser i samtliga
avdelningar.

50

1.6 Studieverksamhet
Handels medlemmar behöver kunskap för att kunna hävda sina rättigheter
och intressen, både i arbetslivet och i samhället. Engagerade och kunniga
medlemmar är förutsättningen för en stark organisation. Våra utbildningar
ska ge verktyg för att ta makten över de egna arbetsförhållandena och flytta
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fram de fackliga positionerna på arbetsplatserna.
All utbildning inom Handels ska utgå från Handels värdegrund med respekt
för alla människors lika värde och rätt. Den feministiska tanken ska genomsyra våra medlems- och förtroendemannautbildningar. Medlemmar med
eller utan förtroendeuppdrag ska uppmanas att ta ställning för grundläggande mänskliga rättigheter och verka för ett solidariskt och inkluderande
samhälle.
Vi utgår från folkbildningstankens tro på det livslånga lärandet och människans inneboende möjligheter till utveckling och självförverkligande.
Formerna för vår studieverksamhet ska anpassas och utvärderas för att på
bästa sätt möta medlemmarnas, de förtroendevalda och organisationens
behov.
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I en tid av stark rörlighet på arbetsmarknaden behöver vi som organisation
öka det tvärfackliga samarbetet för att kunna möta en verklighet, där både
medlemmar och förtroendevalda ofta byter yrken och därmed förbund. Att
delta i de tvärfackliga utbildningarna för medlemmar och förtroendevalda
innebär också att vi tar ett solidariskt ansvar. På så sätt kan vi garantera
möjligheterna även för medlemmar i mindre förbund att nå den kunskap,
som kan rusta dem för att bedriva fackligt arbete på arbetsplatsen. Det
bidrar till att stärka hela fackföreningsrörelsen.
Tvärfackliga medlems- och förtroendemannautbildningar stärker våra medlemmars förståelse för det fackliga arbetet samt dess förutsättningar och
utmaningar.
Utöver grundläggande kunskaper om det fackliga medlemskapet ska Handels verka för att ge våra medlemmar möjlighet att fördjupa sig, i form av
flexibla påbyggnadsutbildningar i specifika frågor eller där delar av innehållet är branschanpassat. Möjligheten till vidareutbildning och kontinuerlig fortbildning gäller både nya förtroendevalda och dem som har haft sitt
uppdrag under en längre tid. Mer samverkan i form av tvärfackliga grundutbildningar kan frigöra resurser för att utveckla egna mer fördjupande
utbildningar.

2. VÅR ORGANISATIONS STRUKTUR
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Omvärlden är ständigt i förändring och likaså villkoren för det fackliga
arbetet. Det som var ett naturligt sätt att organisera förbundet när en
majoritet av företagen var små enskilda handlare, är det kanske inte när
företagen blir allt större, färre, mer internationella och inordnade i kedjeföretag. Dagens arbetsmarknad ställer nya krav på hur vi bäst organiserar det
fackliga arbetet och det demokratiska arbetssättet inom Handels. Vi som
organisation måste hänga med samtiden och ständigt vara villig att förändra vårt arbetssätt.
2.1.1 Det formella demokratiska inflytandets tre vägar
2.1.1 Den första inflytandevägen –
kongressen och förbundsstyrelsen
Kongressen är Handels högsta beslutande organ och medlemmens möjlighet
till direkt påverkan. Kongressen ska vara en kraftsamling som engagerar
så många som möjligt, syns utåt och ger styrka och känsla av samhörig-
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het inåt. På kongressen tas beslut om övergripande visioner och politisk
inriktning som ska verkställas under kongressperioden de kommande fem
åren. Kongressen detaljstyr inte hur, när och med vilka metoder beslut ska
genomföras.
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Det kan under fem års tid uppstå nya omständigheter, som gör att förbundet skulle behöva fatta nya beslut. Det kan finnas frågor som inte behandlas
på kongressen, men som medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen
kan se har blivit ett problem. Medlemmar och klubbar har av den anledningen motionsrätt till förbundsstyrelsen. Det ska ske efter ett yttrande från
avdelningsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överenstämmelse med
stadgar och kongressbeslut. Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen
förbundets högsta beslutande organ. Det är kongressen som väljer förbundsstyrelsen samt en suppleant för varje ordinarie ledamot. Om ordinarie
ledamot avgår under mandatperioden träder en suppleant in tills kommande förbundsråd väljer ny ordinarie ledamot. Kongressen väljer också
valberedning inför kommande kongressperiod. Stadgarna ska förtydligas
så att besluts giltighet baseras på enkel majoritet och vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Denna princip gäller alla demokratiska instanser i
Handels.
I vissa frågor ska förbundsstyrelsen höra förbundsrådet innan beslut fattas.
Förbundsrådets främsta uppgift är att ha tillsyn över förbundsstyrelsens
förvaltning.
2.1.2 Den andra inflytandevägen –
fackklubb, avdelnings årsmöte och styrelse
Handels avdelningar omfattar alla medlemmar inom dess område. Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje avdelning ska ha
ett årsmöte per år där nyvalda ombud tillträder sina uppdrag i samband
med årsmötets öppnande. Kallelse sker senast fyra veckor före årsmötet.
Vid årsmötet fastställs även klubbindelningen. Avdelningar ska senast en
vecka efter årsmötet sända klubbindelning enligt centralt upprättad mall till
förbundssekretariatet, som sammanställer och återkopplar till avdelningarna. När en avdelning delas in i flera geografiska områden ska de kallas för
områden.
Avdelningar har en gemensam beräkning av antalet ombud till årsmötet: ett
ombud per 50 medlemmar och max fem ombud per klubb. För att stärka
den representativa demokratin används fria mandat. Fria mandat fördelas
till fackombud verksamma på arbetsplatser tillhörande bransch- och allmänna klubbar, där en egen styrelse saknas och ombud ej utsetts av klubben. Varje avdelning kan utse ett ombud per (påbörjat) 250 medlemmar
i avdelningen. Bransch och allmänna klubbars medlemmar kan nominera
ombud för fria mandat till avdelningens valberedning senast en månad
innan avdelningens årsmöte. Ombud väljs sedan på årsmötet då röstlängden
fastställs. På så vis kan fackombud i allmänna klubbar få representation.
Storlek för bransch- och allmän klubb är max 500 medlemmar, om inte speciella omständigheter föreligger. Om förutsättning för branschklubb saknas
gäller geografisk indelning. Varje avdelning ansvarar för att kartlägga och
vid behov omstrukturera bransch- och allmänna klubbar.
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1

Avdelningsstyrelsen handlägger och leder verksamheten i avdelningen i
överenstämmelse med stadgar och kongressbeslut. Avdelningsstyrelsen är
ansvarig för avdelningens ekonomi och övriga verksamhet.

5

En bärande tanke i Handels folkrörelsedemokrati är att alla medlemmar
ska tillhöra en fackklubb. Dessa kan vara av tre varianter – firmaklubb,
branschklubb eller allmän klubb. I fackklubbarna utövas direkt demokrati
genom att alla medlemmar som tillhör klubben kallas till årsmöte, där varje
medlem har en röst.

10

Firmaklubb är den klubbtyp som i första hand ska försöka bildas och ska
omfatta en arbetsplats. Firmaklubb kan även omfatta flera mindre arbetsplatser inom ett företag. Firmaklubb utgör lokal facklig organisation.
15

Branschklubb bildas för de medlemmar i företag inom en bransch eller inom ett avtalsområde, som inte har möjlighet att bilda firmaklubb.
Branschklubb ska finnas för frisörer och kooperativa tjänstemän i alla
avdelningar. Allmän klubb bildas där firma- eller branschklubbar inte kan
bildas.
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För att säkerställa att medlemmar i rikstäckande och regionala föreningar
ska få vara delaktiga i Handels demokratiska organisation på lika villkor,
ska dessa alltid tillhöra en bransch- eller allmän klubb i avdelning. I denna
klubb ska medlemmen ha samma demokratiska inflytande som alla andra
medlemmar. Sätesorten för riksförening eller regionförening är där ordförande har sin arbetsplats. Registrering och uppföljning av registrering sker
på central nivå.
2.1.3 Den tredje inflytandevägen –
avtalsrörelse och avtalsdelegationer
I Handels är frågan om lönebildning och avtalsrörelser en särskild demokratisk process. Det är förbundsstyrelsen som handlägger frågor som rör
avtal och förhandlingar och inför varje avtalsrörelse fattar beslut om formerna för processen.
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Medlemmarna i Handels har ett demokratiskt inflytande över avtalen.
Syftet är alltid att så många medlemmar som möjligt ska vara delaktiga i
avtalsrörelserna. Förhandlingsdelegationerna har en viktig roll i avtalsrörelserna, men formellt är de rådgivande. Delegaternas främsta uppgift är
att säkerhetsställa medlemmarnas intressen. Valbara är förtroendevalda i
klubbar eller fackombud som är yrkesaktiva inom området.
2.2 Förbundets lokala och centrala verksamhet
I Handels bedrivs verksamheten både lokalt och centralt. Merparten av den
dagliga fackliga verksamheten sker lokalt i Handels avdelningar. Avdelningarna har som uppgift att värva medlemmar till förbundet, tillvarata deras
intressen samt att verkställa förbundsstyrelsens uppdrag och beslut. Fördelningen av resurser mellan avdelningar ska baseras på nyckeltal som är enkla
att förstå, är objektiva och allmänt accepterade, samt utformade så att de
stimulerar beteende som bidrar till en positiv utveckling av förbundets verksamhet. Nyckeltalen för ekonomisk fördelning har utvärderats i syfte att
undersöka om andra faktorer än antalet medlemmar i yrkesverksam ålder
skulle ge en förbättrad fördelning. Men några sådana faktorer som upp-
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fyller kriterierna av enkelhet, objektivitet, acceptans och bidrag till positiv
utveckling har inte gått att finna.
Det är också viktigt att genomlysa förbundets verksamhet, såväl lokal som
central och utvärdera den organisation vi har. Därför ska en organisationsutredning som belyser hela organisationen genomföras under kongressperioden. Utredningen ska se över om vi har en så effektiv organisation
som möjligt. Såväl ur ett medlemsperspektiv som ur ett ekonomiskt behov.
Nyckeltal för ekonomisk fördelning påverkas dock indirekt av de krav och
funktioner som ställs på organisationens anställda. Omvärlden och förutsättningarna förändras ständigt. Att se över organisationen och hur arbetet
bäst ska bedrivas för att uppnå bästa resultat för medlemmarna är en viktig
uppgift för en facklig organisation. Förbundsstyrelsen har därför tillsatt en
utredning som ska se över allfunktionärsrollen och hur lämpad den är idag
- tjugo år efter att den infördes. I denna översyn kommer frågor som rör
organiserings- och förhandlingsarbetet, RSO- och studiearbetet samt arbetsbelastning att granskas närmare. Inte minst mot bakgrund av att organisationen utvecklats genom exempelvis inrättandet av verksamhetsassistenter,
införandet av ett servicekontor och Handels Direkt. I avvaktan på denna
utrednings resultat har dock extra resurser skapats i form av extra ombudsmän som kan jobba över avdelningsgränser för att stödja avdelningar som
fått ökad belastning genom exempelvis oplanerad frånvaro.
Förbundskontoret har ansvar för att samordna och utveckla verksamheten
så att den bedrivs så effektivt som möjligt. I denna löpande översyn är det
också rimligt att utreda olika modeller till exempel för- och nackdelar med
en studie- och verksamhetsfond samt dess finansiering. Det ska vara enkelt
för medlemmar att komma i kontakt med Handels. Av den anledningen har
Handels Direkt inrättats för att skapa en enkel och effektiv medlemsservice
och rådgivning.
Beslut om både den centrala och lokala verksamheten fattas av kongressen,
förbundsstyrelsen och i förekommande fall av förbundsrådet. Beslut om
organisatoriska förändringar, gällande var och hur verksamheten bedrivs,
fattas utifrån övervägande om verksamhetens ekonomiska och demokratiska effektivitet.
2.3 Förtroendevalda och anställda
Förbundets organisation bygger på representativ demokrati. Vår styrka
vilar på tusentals förtroendevalda. Dagligen utför förtroendevalda ett arbete
som förbättrar villkoren för medlemmarna. Förtroendevalda är, på alla
nivåer, förbundets ryggrad och ska bära Handels policies och beslut. Det är
viktigt att de förtroendevalda avspeglar medlemskårens sammansättning.
Handels ska arbeta för att alla medlemmar ska ha möjlighet att bli förtroendevalda på jämlika villkor. Det är därför viktigt att vi jobbar med mångfald
inom hela förbundet. Förtroendevalda ska inte förlora på sitt engagemang
och ersättningar ska betalas ut i tid.
Alla medlemmar som tar på sig ett förtroendeuppdrag ska ha möjlighet
till stöd och utbildning av organisationen. Det gäller oavsett om man är
styrelseledamot i en klubb, fackombud, handelsombud eller skyddsombud.
Detsamma gäller andra uppdrag som exempelvis försäkringsinformatör
eller bolagsstyrelserepresentant. Handels ska arbeta professionellt med att
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1

stödja och utbilda bolagstyrelserepresentanter så att de känner sig rustade
för sitt uppdrag. Handels ska inventera och upprätta ett register för alla
bolagsrepresentanter i Handels.

5

Handels ska också ha en klar och tydlig strategi för hur man bemöter förtroendavalda som är aktiva i organisationer som inte har Handels värderingar om alla likas värde.
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Förbundets anställda är en viktig resurs. Handels strävar efter en personalpolitik som gör att organisationens mål verkställs, samtidigt som det ska
vara möjligt att utvecklas i sitt arbete. Det måste också vara möjligt att
kombinera yrkesliv och familjeliv. Handels ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för att utveckla medarbetarna. Genom att upprätthålla kompetens och kvalitet i verksamheten ger vi förutsättningar för att ge bästa
möjliga service till våra medlemmar.
Bemanningen ska vara god och planeras så att de mål som sätts upp för
verksamheten ska kunna hanteras väl. Avdelningarna har utöver de nyckeltal som gäller frihet att tillsvidareanställa personal.

20

Handels ska som arbetsgivare föregå med gott exempel. I största möjliga
utsträckning ska tillsvidareanställningar tillämpas och eventuella tidsbegränsade anställningar ska särskilt motiveras.
25

2.4 Samverkan med andra fackföreningar och LO
Handels ska vara aktivt och drivande inom LO på alla nivåer. Det är mycket viktigt att använda den tvärfackliga styrkan för att nå de mål som är
angelägna för våra medlemmar och fackföreningsrörelsen i stort.
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Handels har likt övriga LO-förbund anslutit sig till LO:s organisationsplan.
I den regleras vilka branscher som organiseras av olika förbund samt vilka
förbund som ska diskutera samgåenden den dag det bedöms vara aktuellt. Syftet är både att undvika gränsdragningstvister men också att ta ett
gemensamt ansvar för den framtida utvecklingen och se till att det finns en
plan och struktur för alla branscher på arbetsmarknaden. Tillsammans med
LO och andra fackförbund ska vi verka för att det ska vara enkelt att byta
mellan förbund då man byter arbetsgivare och bransch. Handels ska också
driva på och upprätthålla gränsdragningar som finns mellan Handels och
andra förbund, detta arbete ska ske på förbundets olika nivåer och genom
LO.

45

Samtidigt som det finns en samsyn inom LO är det viktigt att Handels
utvecklar den dialog och det samarbete som finns med andra fackföreningar. Inte minst är det viktigt att förbättra samarbetet över gränsen med våra
grannländer för att utveckla rutiner för avgifter och medlemskap.
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1. VI LOVAR VARANDRA
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi håller detta löfte
så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav”.
Det fackliga löftet beskriver Handels bärande idé för ökat inflytande på
våra arbetsplatser. Den fackliga kampen på arbetsplatserna handlar om att
medlemmarna stärker sin ställning genom organisering och kollektivavtal.
Genom solidariskt och kollektivt handlande gör vi verklig skillnad. Vår
sammanhållning ökar individernas inflytande över arbetets innehåll, lönerna
och arbetsvillkoren. Det är tillsammans som vi vinner styrka.
Men det finns starka krafter som hotar det fackliga löftet. Vinstintressen,
marknadskrafter och vissa politiska riktningar pressar på för att försämra
våra löner och arbetsvillkor. Handels arbetar för att motverka dessa krafter
genom att upprätthålla det fackliga löftet. Medlemmar ska ha trygghet, ekonomisk självständighet och makt att påverka genom fackets kollektiva styrka.
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2. ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE
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Den fackliga kampen utgår från organisering, att löntagarna sluter sig samman
för att vinna styrka och teckna kollektivavtal. Handels arbetar med organisering i tre led. För det första arbetar vi med en ständigt pågående grundorganisering, där medlemmar sluter sig samman och kräver kollektivavtal. Solidariskt
vinner vi framgång genom att löpande teckna avtal med företagen. För Handels
är detta ett nödvändigt grundarbete. I ett andra led arbetar vi med organisering för att stärka den fackliga närvaron i företagen och på arbetsplatserna. Vi
bildar klubbar eller utser ombud för Handels på arbetsplatserna. I ett tredje led
arbetar vi med organisering för att, fördjupat och med högsta kvalitet, verkligt
öka medlemmarnas inflytande. Genom att medlemmarnas fackliga styrka växer, deltar de själva i utvecklandet av arbetsplatsen.
Aktiva medlemmar som pratar sig samman för att lösa problem och förbättra arbetsvillkoren är en förutsättning för arbetsplatsens och kollektivavtalets utveckling. Det handlar om att skapa det goda arbetet för alla, med
utvecklande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, god arbetsmiljö och en
arbetsorganisation som bygger på inflytande.
Inflytande över arbetet är ytterst en fråga om makt och demokrati. Handels
medlemmar vill utvecklas i yrkesrollen och vara del i förbättrandet av de
konkreta arbetsuppgifterna. Medlemmarna ska ha ett ökat ansvar för det
arbete som utförs och en ökad självständighet i arbetsuppgifternas utförande. De ska ha befogenheter och möjlighet att fatta egna beslut kring sina
arbetsuppgifter och ansvarsområden.
För att detta ska fungera krävs förändring av arbetsorganisationen, genom
att påverka hur arbetet ska ledas och fördelas. Makt måste fördelas om
från arbetsgivare till arbetstagare. Handels ska därför verka för medbestämmandeavtal som ger rätt till ökat inflytande och att man regelbundet kan
vara med och påverka arbetsuppgifter och arbetets innehåll. För långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga företag är det viktigt med utvecklade
arbetsplatser som kännetecknas av hög grundbemanning, mångkunnighet
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och arbetsrotation samt anställda som aktivt deltar och har inflytande över
produktionens och tjänsternas förbättring.
Vår tredelade organiseringsstrategi syftar till att bygga en arbetsorganisation
där alla deltar och vi aktivt arbetar för att förverkliga alla människors lika
värde. För Handels räcker det inte med att vi formellt är lika värda, om det i
verkligheten ändå finns skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika
grupper med olika förutsättningar. Arbetet mot alla former av diskriminering
ska genomsyra organisering och arbetsplatsutveckling. Det är nödvändigt för
att upprätthålla vår fackliga styrka, och därmed det fackliga löftet. Handels har
en stor utmaning i arbetet med att organisera och utveckla arbetsplatserna.

3. UTVECKLA VÅRA YRKESROLLER
15

20

25

30

35

40

45

50

Handels organiserar många olika yrken inom skilda branscher. Yrkesrollerna ser därför olika ut. Oavsett yrke ska Handels aktivt arbeta för att yrkesrollen ständigt utvecklas, kompetensen höjs och utbytbarheten därigenom
minskas. Våra yrken ska ha god status. För dem som kommer in i yrket ska
det vara utvecklande och det ska finnas möjligheter till karriär. Även för
dem som arbetar i branschen under en kortare tid ska den kompetens som
arbetet gett vara meriterande för andra yrken. Tillsammans med våra motparter ska branschutvecklingsavtal säkerställa att vi alltid har yrkesrollens
utveckling i fokus. Vi ska utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och vi
ska arbeta för ökad och ständig kompetensutveckling av alla anställda. Det
handlar om att påverka framtidens yrkesroller, löner och status för Handels
medlemmar. Handels vill se tydligare befattningar med större ansvar, självständighet och inflytande.
Kompetensutveckling är en naturlig del i det fackliga arbetet. Det får individer att växa och arbetsplatser att utvecklas. Kompetenshöjning ska ge
löneutveckling och kriterierna för detta ska vara tydliga och transparenta.
Kompetensutveckling ska komma alla anställda till del. Att arbeta aktivt
med kompetensutveckling kräver resurser, såväl ekonomiska medel som
engagemang och tid. Det behövs också en struktur och arbetsorganisation
som stödjer lärande på arbetsplatserna och ger utrymme för utbildning. Ansvaret för kompetensutveckling och dess finansiering ligger på arbetsgivarna
och är en självklar del i arbetsgivaransvaret.
Då kompetenser i serviceyrken kan vara svåra att mäta innebär värdering
en stor risk för ensidig arbetsgivarbedömning. Handels ska därför ha stort
inflytande över validering samt arbets- och kompetensvärdering inom våra
yrken. Vi vill stimulera till investeringar i ökad kunskap och kompetens
genom att införa yrkesbevis, certifieringar och goda möjligheter till vidareutbildningar. Handels vill synliggöra de kompetenser och krav som redan
finns. Medlemmarna ska både ha möjlighet att leva upp till dem och ha
inflytande över hur de utformas. Handels ska aktiva jobba för ökade möjligheter till validering.
På Handels arbetsplatser förekommer ofta olika former av arbetsplatsförlagt lärande. All arbetsplatsutbildning ska vara kopplad till en kvalificerad
handledare och en utbildningsplan, som gör att de olika färdigheter och
kompetenser som krävs för en anställning lärs ut. Anställda som har i
uppdrag att handleda ska ha resurser, i form av tid och utbildning, för att
kunna sköta sitt uppdrag väl. Handels ska ha inflytande över hur utbildning
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på våra arbetsplatser ska se ut. Vår partsgemensamma yrkespraktik är ett
viktigt instrument för att utveckla yrkesrollen.

4. STÄRK DEN SVENSKA MODELLENS SPELREGLER

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är unik. Den har vuxit fram under en
lång historisk tid präglad av såväl kamp som samarbete. Modellen kännetecknas av utvecklade partsrelationer med hög organisationsgrad hos både
arbetstagare och arbetsgivare. Ett omfattande partssystem, ägt och styrt
av parterna själva, reglerar de bärande delarna av arbetsmarknaden. De
centrala parterna sluter kollektivavtal som man sedan själv tillämpar och
tolkar. Kollektivavtal och viktiga arbetsrättsliga lagar utgör den svenska
arbetsmarknadsmodellens spelregler.
Modellen har ett starkt stöd. Men det finns alltid hot som tenderar att rubba den maktbalans mellan arbete och kapital som modellen vilar på. Både
den svenska och den internationella arbetsmarknaden har utsatts för ökade
krav på rörlighet, anpassning och flexibilitet. Försämringar i arbetsrätt,
a-kassa, arbetsmarknads-, välfärds- och arbetsmiljöpolitik har ökat trycket
på löntagarna och försvagat fackets position.
Handels arbetar för att stärka den svenska modellen. För detta behöver vi
arbeta med såväl kollektivavtalen som med arbetsrätten. För att värna kollektivavtalet och att svenska regler och löner gäller i Sverige, måste Handels
också driva opinion gentemot politiker i Sverige och i EU för att se till att
lagarna skyddar löntagarna och de fackliga rättigheterna.
De som utför arbete på den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av de
löne- och anställningsvillkor som gäller i svenska kollektivavtal. Det gäller
all utstationerad personal och även för utländsk yrkestrafik. Polis och myndigheter ska ha större möjlighet att stoppa de som inte följer svenska lagar
och regler. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det kräver att det finns
en motpart för svenska fackföreningar att förhandla med. Utvecklingen
av EU-lagstiftning och EG-rätten har medfört risk för lönedumpning och
urholkning av den svenska arbetsmarknadsmodellen.
4.1 Kollektivavtalen
Den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka kollektivavtal ska värnas
och utvecklas. Handels vill ha centrala kollektivavtal som garanterar goda
anställningsvillkor med god löneutveckling och försäkringsskydd. Kollektivavtal förhindrar lönedumpning och hindrar att löntagare tvingas acceptera
sämre villkor. Avtalen fyller därmed en viktig funktion genom att de skapar
konkurrensneutralitet.
En del av det gemensamma löneutrymmet används för att teckna avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna är en väsentlig del av kollektivavtalets värde
och ska användas för att ge en extra trygghet vid exempelvis sjukdom,
arbetsskada, arbetslöshet, pension och dödsfall. Handels uppfattning är att
avtalspension ska tjänas in från första till sista kronan. Därmed ska inga
åldersgränser finnas för inbetalningar av premier. Handels ska arbeta för att
återbetalningsskyddet ska vara automatiskt förvalt men ska kunna väljas
bort för den som så önskar. Förbättringar av villkoren i avtalsförsäkringarna är en del av kollektivavtalsförhandlingar som sker gemensamt med
andra LO-förbund. Det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser inom
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Handels avtalsområden. Löntagarna ska vara organiserade i den fackförening som har avtalsrätten på arbetsplatsen. Det ska finnas tydliga regler för
var arbetare ska vara organiserade. Arbetsgivare ska inte kunna välja avtal.
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4.2 Arbetsrätten
Den arbetsrättsliga lagstiftningen fyller olika funktioner. En första och nödvändig funktion är att den ger de grundläggande spelreglerna för partssystemet, för medbestämmande, förhandlingsordning och konfliktlösning. En andra
funktion är att arbetsrätten utgör ett grundskydd för löntagarnas anställningstrygghet och andra rättigheter, oavsett om kollektivavtal finns eller inte.
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Frågor som rör gränsdragning mellan kollektivavtal och lagstiftning är ofta
komplicerade. Det finns i varje givet läge en rådande arbetsrättslig lagstiftning, vilket påverkar maktförhållandena på arbetsmarknaden. En risk med
arbetsrättslig lagstiftning som enda reglering av förhållanden på arbetsmarknaden är att lagstiftning kan användas som ett snabbt och effektivt
vapen för att försvaga den fackliga styrkan. Därför är en kombination av
att utveckla lag och avtal en bärande del av Handels strategi.
Handels uppfattning är att kollektivavtal ska ligga till grund för att utveckla
arbetsplatsen och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att
detta ska vara möjligt ska arbetsrättslig lagstiftning utformas så att den garanterar en lägsta nivå. Handels uppfattning är också att arbetsrätten ska utformas så att den stödjer den svenska modellen genom att den stimulerar fram
uppgörelser anpassade till branschen. Det finns idag ett behov av att förbättra arbetsrätten för att öka tryggheten för medlemmarna och för att stärka
partssystemet. Handels ska inom LO verka för en översyn av arbetsrätten.
Handels vill också stärka sanktionsmöjligheterna för att kräva arbetsgivarintyg.
Endast vi ska avgöra vilka frågor som vi är beredda att gå i konflikt för.
Konflikträtten har underminerats genom såväl svenska beslut som EU-beslut. Handels ska arbeta för att säkra och stärka rätten till strids- och sympatiåtgärder, så att svenska kollektivavtal ska gälla för alla anställda.

5. MAKTEN ÖVER ARBETSTIDEN

5.1 Inflytande över den egna tiden
Handels anser att alla arbetstagare ska ha inflytande över sin egen arbetstid.
Det är nödvändigt för att kunna påverka sin egen livssituation. I vissa yrken
är det en självklarhet att ha en egen kontrollerad men flexibel arbetstid, att
kunna uträtta ärenden på arbetstid eller att ta ut semester när man själv
önskar. Men det gäller inte alla yrken. Vi vill att alla ska kunna planera sitt
eget liv och ha arbetstider som ger utrymme för såväl sociala aktiviteter
som rekreation och återhämtning. En ökad möjlighet att kunna påverka sin
arbetstid är en central del av den individuella friheten. Även om det finns
löntagare som har sökt sig till våra områden för att handelns arbetstider
passar deras liv ska alla Handels medlemmar, oavsett var i livet de befinner
sig, kunna kombinera arbetsliv och privatliv.
Möjlighet till återhämtning är viktigt för löntagarna. Enligt arbetstidslagen
ska löntagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod. Handels anser att denna veckovila ska öka till 48 timmar. Frågor
som handlar om antal dagar i sträck man kan arbeta, eller arbetsdagens
längd, skiljer sig mellan olika branscher och avtalsområden. Dessa frågor
regleras därför bäst i kollektivavtal.
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Det finns ett samband mellan humana arbetstider och rimliga öppettider.
Handels ska arbeta efter vår förbundsgemensamma strategi för affärstiderna, med en ram för öppettider som fastslagits i en väl förankrad policy. Öppettiderna ska ligga inom en ram på 08 till 21 på vardagar respektive 09 till
21 på lördagar och söndagar, samt stängt påsk-, midsommar-, jul-, nyårsdagen, nationaldagen samt första maj. Arbetet för att förverkliga detta innebär att förbundet arbetar med förhandlingar om öppettider. Detta är också
nödvändigt för att kunna skapa opinion för att begränsa öppettiderna även
för butiker som ligger i köpcentra och gallerior där ofta fastighetsägare sätter krav på utökade öppettider. Affärstidsfrågan handlar till stor del om att
förstärka inflytandet över arbetstidens längd och förläggning. Handels ska
verka för ett minskat öppethållande. Det arbetet ska ske genom att utveckla
våra överenskommelser på både lokal och central nivå. Handelsanställdas
förbund verkar för att införa en lag som reglerar öppettiderna i butikerna.
5.2 Heltider och deltider
Rätten att jobba heltid är en av Handels viktigaste frågor. Allt för många
av Handels medlemmar arbetar ofrivilligt deltid, eller har ett allt för lågt
arbetstidsmått. Deltidsfällan leder till lägre löner, lägre månadsinkomster
och en osäker ekonomisk situation för många medlemmar. Deltidsarbetet
skapar stora negativa ekonomiska konsekvenser vid arbetslöshet, sjukdom,
pension eller föräldraledighet. Inte minst drabbas jämställdheten negativt då
deltider är mer vanligt bland kvinnor. Handels ska arbeta aktivt för att alla
ska ha rätt att jobba heltid. Handels ska arbeta mot ett långsiktigt mål att
lagstiftningen ska ge alla arbetstagare rätt till heltid.
Det har blivit allt mer förekommande att arbetsgivare hävdar omorganisation och minskar arbetstidsmåttet för samtlig personal eller för stora
personalgrupper genom så kallad “hyvling”. Det innebär i praktiken att
dessa gruppers anställningstrygghet är satt ur spel. För Handels är detta helt
oacceptabelt och vi jobbar därför strategiskt mot detta. Det ska inte vara
möjligt för arbetsgivare att omorganisera så att arbetstagare blir återanställda på lägre arbetsmått än vad de blir uppsagda från om arbetsbrist ej kan
påvisas. Vidare ska alltid befintlig personals önskan om högre arbetstidsmått tillgodoses innan nyanställning sker. Möjligheterna för en stärkt rätt
till heltid kräver att lagstiftning och kollektivavtal understödjer varandra.
När övertids- och mertidstimmar systematiskt används, tyder det på ett
större behov av arbetade timmar i verksamheten. Om mertid används
regelmässigt ska det innebära rätt till utökat arbetstidsmått för de som arbetar deltid. Regelbundet användande av övertidstimmar ska leda till utökat
arbetstidsmått för redan anställda eller i nyanställningar. Handels ska verka
för skärpta regler för hur mertids- och övertidstimmar kan användas.
5.3 Vår arbetade tid
Handels menar att det är rimligt att en del av produktivitetsökningen över
tid leder till en förkortad arbetstid. I olika historiska epoker har det skett
genom förkortad veckoarbetstid, förlängd semester eller förkortningar av
årsarbetstid genom utökad ledighet. Handels har en vision om en lagstadgad förkortning av heltidsmåttet för normalarbetstiden. Därför ska Handels utreda och analysera förkortning av heltidsmåttet under kommande
kongressperiod. Det ska ske på ett sätt som underlättar deltidsanställdas
möjlighet att öka sitt arbetstidsmått. Handels principiella uppfattning är att
en sammanhållen arbetsdag ska vara grundregeln för arbetets organisering.
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Rätten till semester, och möjligheten att planera inför den, är avgörande för
livskvaliteten. Handels vill därför att semesterlagen ska ge löntagaren rätt
att bestämma om det ska vara obetalda eller betalda dagar som tas ut. Samt
att Handels verkar för en förändring i semesterlagen så att förtroendevalda
får möjlighet att spara dagar oavsett antalet betalda dagar. Handels ska
också verka för att avtalsvägen reglera möjligheten att få ut delar av semesterlönen i anslutning till att huvudsemestern påbörjas.
Antalet semesterdagar är en viktig del av årsarbetstiden och därmed också
en faktor i den övergripande frågan om arbetstidsförkortning. Handels ska
verka för fler semesterdagar i semesterlagen. Handels ska utreda och analysera arbetstidsfrågan i dess hela komplexitet. Det ska syfta till att ta fram
planer för hur medlemmarna inom olika branscher ska kunna få kortare
eller längre arbetstider samt ökat inflytande över arbetstidens förläggning.

15

6. ARBETSPLATSER MED TRYGGA JOBB
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För Handels är trygga jobb en grundläggande rättighet i arbetslivet. En
första bärande del i begreppet trygga jobb rör anställningsformen. Handels
menar att normen för alla anställningar ska vara tillsvidareanställning på
heltid. En andra del handlar om anställningstryggheten, det vill säga att
anställningen ska vara skyddad mot godtyckliga uppsägningar. En tredje
del handlar om rätten till en bra arbetsmiljö och trygghet genom säkrad
inkomst, rehabilitering och omställning om olyckan är framme. Med trygga
jobb finns förutsättningar för att gå vidare och utvecklas i sitt arbete.
6.1 En otryggare arbetsmarknad
Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden. Sedan mitten av
1990-talet har otrygga anställningsformer ökat kraftigt. Det påverkar inte
bara tryggheten på jobbet negativt. De anställdas liv påverkas också genom
svårigheter att få lån, skaffa bostad och i förlängningen även att bilda familj. Bakom detta ligger politiska beslut och en växande arbetslöshet vilket
har lett till att löntagarnas position på arbetsmarknaden försvagats.
På den nya arbetsmarknad som vuxit fram har olika grupper drabbats olika
hårt. Även om trenden varit generell finns fortfarande yrkesgrupper där
man huvudsakligen organiserar arbetet genom tillsvidareanställningar på
heltid. I andra branscher har de mest otrygga formerna av visstidsanställning brett ut sig till den grad att alla anställda påverkas. Även de som utgör
den så kallade kärnarbetskraften, det vill säga de som har tillsvidareanställningar på heltid, drabbas av hård belastning om det finns en hög andel av
visstidsanställda. Handels har visat att arbetsplatser med hög andel visstidsanställningar har sämre arbetsmiljö och ger ökade psykosociala problem.
Parallellt med ökningen av visstidsanställningar har andra sätt att organisera arbetet brett ut sig. Genom bemanningsföretag, outsourcing, entreprenader, F-skattsedlar med mera har arbetstagarbegreppet blivit mer otydligt.
Gemensamt för dessa är att de utgör flexibilitetsstrategier för arbetsgivare.
Om en otrygg anställningsform minskar finns alltid risk att en annan,
kanske än mer otrygg variant, ökar. Det finns därför utmaningar med att
fackligt arbeta mot otrygga anställningsformer.
6.2 En samlad strategi för trygga jobb
Handels arbetar för att branschen ska präglas av företag som organiserar
arbetet med hög grundbemanning, tillsvidareanställningar, heltider och
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löntagarinflytande. Vi ska själva vara en aktiv kraft som medverkar till att
omvandla branschen och öka statusen på våra yrken. För att nå dit är skapandet av trygga jobb i ett tryggt arbetsliv centralt.
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Handels kräver att heltid och tillsvidareanställningar blir norm på arbetsmarknaden. Tidsbegränsad anställning ska bara kunna existera i undantagsfall som säsongsarbete, vikariat och vid arbetstoppar. Begreppet allmän visstidsanställning ska tas bort ur lagen om anställningsskydd. Arbetsgivare ska
inte kunna använda sig av tillfälliga anställningar utan att motivera varför
de är på visstid och inte tillsvidare.
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Rädsla för att förlora arbetet eller för arbetsgivares repressalier leder till tysta arbetsplatser där arbetstagare inte vågar säga ifrån. Anställningsskyddet
ska därför utgå från att uppsägningar enbart kan ske på sakliga grunder,
där den fackliga organisationen har rätt att förhandla om uppsägningar.
Handels vill också stärka löntagarnas allmänna position genom införande
av rätt till tjänstledighet för att pröva på ett annat jobb. Rätten till återanställning skyddar mot att arbetsgivare godtyckligt säger upp och ersätter
anställda som anses vara obekväma. Vid övergång av verksamhet ska anställningstryggheten stärkas. Handels arbetar för att lagen om anställningsskydd, ska garantera tydliga och rättvisa regler för turordningsprinciper,
återanställningsrätt och uppsägningstider som gäller lika för alla, oavsett
arbetsplatsens storlek eller lokalisering.
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Handels arbetar för att arbetsgivare som huvudregel ska bedriva verksamhet
i egen regi och accepterar inte att bemanningsföretag blir en permanent del av
en verksamhet eller utgör totalbemanning. Det innebär också ett ansvar för
oss att verka för att arbetsuppgifterna utförs av företagets egen personal.
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Om bemanningsföretag ska tas in eller entreprenad utföras ska medlemmar genom den fackliga organisationen på arbetsplatsen ha inflytande över
detta genom medbestämmandeförhandlingar, och det ska regleras genom
överenskommelser. Företrädesrätt till återanställning ska gälla för personal
som sagts upp innan det att bemanningsföretag ska anlitas eller utökas på
arbetsplatsen. Om en bemanningsanställd varit uthyrd till ett företag i sex
månader och sedan blir anställd av det inhyrande företaget ska tillsvidareanställning erhållas direkt.
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Genom att förstärka avtal eller lagstiftning ska det fackliga inflytandet bli
reellt och effektivt. Handels ska verka för att inhyrd personal från bemanningsföretag inte ersätter fasta tjänster för stadigvarande behov. Handels
accepterar inte att bemanningsföretag i sin tur lägger ut arbete på underleverantörer. Handels ska fortsätta att arbeta för att anställda i bemanningsföretag ska omfattas av kollektivavtal och att bemanningsföretagen
är auktoriserade, så att arbetstagare som arbetar i samma verksamhet ska
ha likvärdiga löner och villkor. Tillsammans med LO ska Handels utveckla
kollektivavtalen för bemanningsanställda och verka för ökad organisering
inom branschen.
En del företag använder sig av egna personalpooler istället för bemanningsföretag. Det är viktigt att se till så att ett minskat användande av bemanningsföretag inte gör att andra former av otrygga anställningar ökar. Bemanningsföretag eller personalpooler är inte i sig problematiska. Givet att de inte
tränger undan en hög grundbemanning eller deltidsanställda som önskar
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utökad sysselsättningsgrad så kan de fungera som komplement. Det är dock
när de missbrukas som de skapar problem. Handels ska därför utveckla
det fackliga arbetet tillsammans med anställda inom dessa områden. Detta
arbete ska ske strategiskt, strukturerat och långsiktigt.
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7. SOLIDARISK LÖNEBILDNING OCH LÖNEPOLITIK
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7.1 På samhällsnivån
Handels står upp för den solidariska lönepolitiken. Lika lön för lika och
likvärdigt arbete samt allmän löneutjämning mellan olika löntagargrupper
är våra lönepolitiska ledstjärnor.
Handels medverkar till en stabil lönebildning genom att inte agera på ett
sådant sätt att skadlig löneinflation skapas. Reallöneökningar, och därmed
ökad köpkraft, ska nås utan att samhällsekonomin skadas. Samtidigt måste
en stabil lönebildning kunna kombineras med satsningar på mer jämställda
löner och på att minska löneklyftorna. Annars förlorar begreppet solidarisk
lönepolitik sin mening.
Handels är väl medvetet om att jämställda löner och jämställda föräldrar är
varandras förutsättningar. Därför är ökad jämställdhet i samhället överlag
mycket viktigt för lönebildningen inom kvinnodominerade sektorer.
7.2 På den centrala nivån
Handels anser att all lönesättning ska utgå ifrån rikstäckande kollektivavtal
mellan de centrala arbetsmarknadsparterna. Handels är inför avtalsrörelser
både pådrivande och en garant för att vi tillsammans inom LO-familjen
skapar en stark samordning som utgår från tydliga låglöne- och jämställdhetssatsningar inom ramen för en solidarisk lönepolitik. Detta ska vara den
plattform som alla LO-förbund använder och som Handels genomför sina
avtalsförhandlingar utifrån. För att skapa en bra lönesättning är det avgörande att vi når garanterade lönehöjningar till alla, minimilöner på acceptabel nivå, ett lokalt löneutrymme samt lika lön för kvinnor och män i lika
och likvärdiga arbeten. På central nivå ska Handels arbeta med att utveckla
riktlinjer för rättvisa och jämställda lönesystem. Handels ska genomföra en
lönepolitisk utredning som genom fakta och analys samlar förbundet till en
gemensam lönepolitisk strategi. Där även ungdomars likavärde ses över.
7.3 På arbetsplatserna
Löneutrymme för lokal fördelning ska regleras i de centrala kollektivavtalen. Lönesystem på arbetsplatserna ska bidra till löne- och kompetensutveckling som är tillgänglig för alla anställda. Arbetsplatsens lönesystem ska
bygga på värdering av arbetens innehåll och krav. De ska utformas så att
godtyckliga bedömningar minimeras. Handels menar att all lönesättning
ska ske utifrån arbetets innehåll, ansvar och befogenheter. Lönen ska höjas
om kraven i arbetet ökar och när den anställde utvecklas kompetensmässigt. Reglerna för hur och varför man får höjd lön ska vara öppna, tydliga
och upplevas som rättvisa.
Arbetet med jämställda löner syftar till att skillnader mellan mäns och kvinnors löner ska elimineras. Handels arbetar för att de årliga lokala löneförhandlingarna ska innehålla lönekartläggningar och löneanalyser på våra arbetsplatser. Ett verktyg till stöd för lönekartläggning och lönesamtal ska tas fram.
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8. ARBETSMILJÖ OCH REHABILITERING

Att förebygga ohälsa och skapa inkomsttrygghet och rehabiliteringsmöjligheter är en central del i arbetet för trygga jobb.
5
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8.1 Ett förebyggande arbetsmiljöarbete
I den svenska modellen är skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet centralt. Genom samverkan med företagshälsovården, goda kunskaper om
vilka arbetsmiljöer som bidrar till ohälsa och sjukdom, och genom ökade
resurser till den svenska skyddsombudsmodellen, kan vi systematiskt göra
skillnad på arbetsplatserna. Handelsanställdas förbund ska aktivt arbeta för
att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet.
Även friskvård förebygger ohälsa. Handels ska därför verka för att alla
arbetsgivare ska tillhandahålla friskvård till alla anställda.
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För att det förebyggande arbetet ska fungera väl krävs en sammanhållen
arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöverket behöver mer resurser för att bedriva
sitt arbete. Det är viktigt att arbetsmiljöbrott ger kännbara konsekvenser
för arbetsgivarna, så att lagstiftningens mål om preventiva effekter uppnås.
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Handels ska ta initiativ till forskning, följa den systematiskt och utforma
arbetsmiljöutbildningar som är till nytta för våra medlemmar. Vi ska aktivt
arbeta för en utvecklad partsgemensam och branschspecifik arbetsmiljöforskning, som också tar hänsyn till kvinnodominerande yrken. Handels
ska aktivt verka för ett samlat centrum för arbetslivsforskning.
8.2 Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
Den ökade stressen, ensidiga och monotona arbetsmoment, för varma
eller kalla lokaler, felaktiga arbetsställningar och kemikalieanvändning är
exempel på problem med den fysiska arbetsmiljön. Handel ska verka för
att skärpa kraven på god ventilation och se till att arbetsmiljöreglerna följs.
Den som har behov av glasögon och arbetar vid bildskärmar, terminaler,
kassaapparater eller liknande teknisk utrustning, ska ha rätt till terminalglasögon som betalas av arbetsgivaren. Arbetsskor betalas av arbetsgivaren.
För att förbättra ergonomikraven i butiker ska Handels delta redan vid planeringsstadiet vid produktion och inköp av inventarier. Handels ska på nationell nivå verka för att skapa och påverka innehållet i en svensk standard
för frisörbranschen genom sitt deltagande i den svenska kommittén, Skönhetstjänster SIS/TK 561, eller genom bildande av en egen teknisk kommitté
för frisörbranschen. När detta är genomfört, fortsätta de internationella
riktlinjernas omfattning och innehåll i en europeiskt framtida standard för
frisörbranschen genom den Europeiska standardiseringsorganisation CEN och
den Internationella standardiseringsorganisationen. Då standarder är frivilliga
att tillämpa ska Handels verka för att påverka innehållet i Arbetsmiljöverkets
författningssamling, AFS 1985:18 Frisörarbete, genom att införa hänvisningar
till användning av en framtida standard för frisörer. Föreskrifter är bindande
regler och för att uppfylla föreskriften behöver man tillämpa standarden.
Mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering, ensamarbete och otrygghet är faktorer som skapar ett dåligt klimat som kan leda till
ohälsa. Orsakerna till dessa typer av arbetsmiljöproblem är ofta bristande
ledarskap, dålig arbetsorganisation, otydliga regler och mål som leder till
stress och ohälsosam arbetsbelastning. Detsamma gäller för faktorer som
orättvis lönesättning, bristande information och inflytande. Arbetsplatser
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med hög grad av otrygga anställningar har ofta en låg bemanning, vilket
sammantaget leder till ökad belastning och stress hos alla anställda.
Handels ska verka för att Arbetsmiljöverkets rekommendationer om starkt
styrt kassaarbete tas upp i den partsgemensamma handledningen och med
hjälp av denna driva frågan om långa arbetspass i kassan. Handels ska
verka för att den gemensamma handledningen om arbete i utgångskassa
ska tillämpas bättre. Kassaarbete i sträck utan möjlighet till paus ska inte
förekomma mer än 2 timmar i sträck. Kassajour ska också räknas som kassaarbete. Handels ska verka för att uppmärksamma de förslitningsskador
som starkt styrt kassaarbete orsakar. Vidare ska Handels tillgängliggöra de
verktyg som finns för de förtroendevalda när de ska driva frågan och arbete
med rotation på sina arbetsplatser.
Handels ska ha ökat fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Psykiska och
sociala brister i arbetsmiljön är vanligen svårare att hantera än fysiska.
Handels ska därför arbeta för att förtroendevalda, medlemmar och chefer
utbildas i hur man förebygger och hanterar arbetsmiljöproblem av psykisk
och social karaktär. Likaså krävs mer utbildning i att förebygga konflikter,
diskriminering och trakasserier.
Att motverka missbruk av droger och alkohol på arbetsplatserna är en del
i arbetsmiljöarbetet. Detta ska ske med metoder som bygger på delaktighet
och som inte är kränkande för den enskilde. Integritetskränkning är överlag
ett problem, oavsett om det gäller övervakning eller kränkande kontroller
under arbetet och vid rekrytering. Handels ska arbeta för att facket har
större inflytande i att utforma tydliga regelverk som skyddar den personliga
integriteten i arbetslivet.
8.3 Säkra arbetsplatser
Rån, hot och våld är ett av de största arbetsmiljöproblemen för alla de Handels medlemmar som hanterar kontanter och andra stöldbegärliga varor. Många
medlemmar känner oro för att drabbas och dagligen utsätts medlemmar för brutala rån. Rånen innebär traumatiska upplevelser som tar tid att bearbeta, vilket
medför att personer tvingas byta bransch och i värsta fall slås ut från arbetslivet.
Ju större tillgängligheten blir på varor och tjänster som tobak, alkohol, apoteksvaror, spel och banktjänster, desto större blir också riskerna för de arbetstagare som ska hantera dessa. Handels ska verka för ett fortsatt förbud
mot försäljning av vin och sprit i dagligvaruhandeln. För att minska risken
för rån, hotfulla situationer och andra former av utsatthet kräver Handels
att riskabelt ensamarbete för anställda inom våra avtalsområden förbjuds.
Minskad kontanthantering ger säkrare butiker. Därför ska Handels verka
för att andra betalningssätt än kontanter finns på alla försäljningsställen
samt att kostnaderna för korttransaktionerna begränsas. Värdetransporter
ska utföras av auktoriserade värdetransportföretag. Handels ska fortsätta
arbeta med våra motparter och myndigheter för att butiker ska använda
den säkraste rånförebyggande tekniken i kombination med andra åtgärder. Handels vill också verka för en lagstiftning som ställer krav på slutna
kontanthanteringssystem. Lagstiftningen ska utformas så att reglerna kan
anpassas efter överenskommelser mellan fack och arbetsgivare.
En arbetsuppgift som vilar på butiksanställda är legitimations- och ålderskontroll för varor som inte får säljas till minderåriga. Det är orimligt att arbetstagare riskerar att åtalas vid försäljning till minderåriga om kontrollen
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brister. Handels ska verka för informationsspridning till allmänheten om
legitimations- och ålderskontroll och att straffansvaret ska ligga på arbetsgivare eller näringsidkare. Handels accepterar aldrig att unga under 16 år
arbetar med kassaarbete. Är man under 18 år får kassarbete endast ske
under vissa villkor. Ett av dessa villkor ska vara att ingen får sälja åldersbelagda varor om man inte själv har åldern inne. Handels ska därför verka för
att ingen under 18 år får sälja åldersbelagda varor.
8.4 Rehabilitering och trygg omställning
Vi vet genom forskning att ju tidigare rehabiliteringsinsatser sätts in, desto
större sannolikhet är det att människor kan komma tillbaka till arbete.
Under senare år har arbetsgivarnas ansvar för rehabiliteringsutredningar avskaffats. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har därmed urholkats, vilket
har medfört en betydligt sämre möjlighet till omställning. Vi vet att tillgång
till företagshälsovård innebär att det snabbt går att sätta in utredande resurser, så att rehabilitering och omställning kommer igång.
Handels kräver en sammanhållen politik för rehabilitering och omställning.
Vi vill ha en obligatorisk företagshälsovård som omfattar alla och präglas
av arbetstagarinflytande. En gemensam kvalitetssäkring av företagshälsovården garanteras genom lagstiftning. Företagshälsovården ska vara en naturlig del av ett företags förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
och vara ett stöd för arbetsgivarens och skyddsombudens arbete.
För att alla företag ska omfattas vill Handels också se en särskild rehabiliteringsförsäkring med särskilt stöd för den enskilde som ligger utöver den
ordinarie sjukförsäkringen. Arbetsgivarna ska solidariskt finansiera denna
via arbetsgivaravgifter. Därför är det viktigt att arbetsmiljölagen får en
starkare skrivning med sanktioner om arbetsgivaren inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar.
För Handels är det avgörande att ha en kompetent facklig organisation och
skyddsombudsorganisation som gör att medlemmarnas rätt till rehabilitering säkras. Om det finns en facklig organisation på arbetsplatsen eller ett
skyddsombud är det viktigt att den ska vara delaktig i rehabiliteringsärenden om medlemmen samtycker.

9. AVTALSMOTIONER
40

Handels grundläggande syn på arbetsplatsens frågor, lönepolitik, arbetstider
och arbetsvillkor är frågor som kongressen ska behandla. De ska bestämma
riktningen för kongressperiodens verksamhet och för vårt agerande i avtalsförhandlingar.

45

Frågor som direkt berör avtalsförhandlingar eller avtalskrav har en annan
demokratisk process. Berörda medlemmar inom respektive avtalsområde
har i denna process tagit ställning till direkta avtalskrav i avtalsförhandlingar. De motioner som här inkommit och rör avtalsfrågor kommer att sändas
till berörd förhandlingsdelegation.

50
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1. HANDELS PÅVERKAR POLITIKEN

En facklig organisation, precis som en arbetsplats, existerar alltid i ett samhälle. Den fackliga organisationen kan varken undgå att påverkas av eller
att påverka det samhälle den existerar i. Handels verksamhet utgår från
den verklighet förbundets medlemmar lever i och de utmaningar de möter.
Vi påverkar och ställer krav på både arbetsgivare och politiken, alltid med
medlemmen i fokus.
1.1 Politiken och arbetslivet
Handels har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden. Detta är vad den fackliga verksamheten på arbetsplatsen och
kollektivavtalsförhandlingarna handlar om. Men vilken framgång vi har
där, beror på hur samhället runtomkring ser ut. Därför måste vi påverka
politiken, för att kunna fullgöra vårt uppdrag att tillvarata medlemmarnas
intressen på arbetsmarknaden.
1.2 Handels och samhällslivet
Handels ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk,
social och ekonomisk demokrati. Vi strävar tillsammans med den övriga arbetarrörelsen efter att makten över samhällsutvecklingen ska ligga i folkets
– våra gemensamma – händer. Handels är därför inte bara en part på arbetsmarknaden utan också en samhällspolitisk aktör, en del av civilsamhället. Målet är inte bara ett bra arbetsliv utan ett samhälle präglat av frihet,
jämlikhet och demokrati. Social förändring tar sin början i att människor
går samman och gör gemensam sak. Få rörelser lyckas göra detta i samma
skala som fackföreningsrörelsen. Därför har vi unika förutsättningar att
bidra till social förändring.
Handels ideologiska utgångspunkt är den demokratiska socialismen. Den
makt som kapitalägare har gentemot oss, som bara har vår arbetskraft att
sälja, vill vi bryta genom att organisera oss tillsammans. Men detta är inte
den enda maktstruktur som präglar vårt samhälle. Män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. För att kunna främja jämställdheten mellan
män och kvinnor utgår Handels från ett feministiskt perspektiv. Samhället
är också genomsyrat av rasistiska strukturer. Handels är en antirasistisk
organisation som strävar efter ett samhälle där man inte gör skillnad på
människor utifrån hudfärg, ursprung eller etnisk tillhörighet. Som arbetare
har vi gemensamma intressen. Handels ska agera kraftfullt mot alla typer av
diskriminering, vare sig den beror på ursprung, hudfärg, religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning – eller andra faktorer.
1.3 Hur påverkar Handels politiken?
Handels är en facklig kamporganisation som aktivt påverkar politiken. Vårt
engagemang och våra ställningstaganden utgår från medlemmarnas vardag
och livssituation. Vi vill belysa de utmaningar medlemmarna möter i sin
vardag och driva igenom förändringar som gör dessa utmaningar lättare att
hantera. Vi gör, genom förbundets demokratiska organ, våra egna självständiga politiska prioriteringar. Vi samarbetar gärna med andra, men alltidmed fokus på att nå framgång för de krav som utgår från medlemmarnas
livssituation. Handels ska vara känt bland både medlemmar och allmänhet
som en organisation som driver medlemmarnas och löntagarnas intressen i
arbetslivet såväl som i samhällslivet i stort.
Handels är en social rörelse som verkar i det civila samhället; vi ställer inte
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upp i val och vi sitter inte i parlamentariska församlingar. Vår samhällspolitiska roll består till stor del i att påverka den politiska dagordningen. Makthavare och opinionsbildare ska inte kunna blunda för hur verkligheten ser
ut för våra medlemmar. Handels ska därför formulera ett antal prioriterade
politiska frågor med utgångspunkt i medlemmarnas arbets- och levnadsvillkor. Vi ska också bedriva ett strategiskt och långsiktigt opinionsbildningsarbete i syfte att bidra till ett ökat socialt tryck för förändring i dessa
prioriterade frågor. Utredningsverksamhet, mediala utspel och medverkan i
debatter ska samordnas för att uppnå detta. Men vår samhällspolitiska roll
stannar inte vid att påverka vilka frågor som diskuteras. Vi ska också föra
fram våra lösningar och sätta kraft bakom våra krav.
Handels ska bedriva en samhällspolitisk verksamhet som gör det möjligt för
dem som delar förbundets värderingar och målsättningar att engagera sig
utifrån sina förutsättningar. Verksamheten ska präglas av låga trösklar. Vi
ska utveckla arbetssätt som engagerar medlemmar och det ska vara möjligt
för var och en att välja hur stort åtagande man vill göra. Politisk verksamhet bedrivs inte bara i partier, det ska vara möjligt att utöva ett politiskt engagemang inom ramen för sitt fackliga engagemang. Precis som vi behöver
bli fler medlemmar i förbundet, behöver vi bli fler som sida vid sida kämpar
för ett jämlikt samhälle. Handels ska skapa förutsättningar för medlemmar
att ta plats i politiken och samhällsdebatten, i syfte att förverkliga förbundets politiska målsättningar.
Ett av de sätt som Handels kan påverka politiken på är genom en unik
facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Handels ska vara med
och utforma den socialdemokratiska politiken. Det gör vi dels genom att
medlemmar och förtroendevalda engagerar sig i partiet, med de erfarenheter de har som handelsanställda. Vi gör det också genom att företrädare
för Handels möter företrädare för Socialdemokraterna och utbyter idéer.
Handels ska också samarbeta med andra organisationer, såväl fackliga
organisationer som andra sociala rörelser, som delar förbundets krav. Vi
ska förmedla våra ställningstaganden till demokratiska partier, i syfte att
påverka deras politik.

35

Inför allmänna val tar Handels tydligt ställning för ett regeringsalternativ
som bidrar till en samhällsutveckling som ligger i linje med förbundets målsättningar och värderingar.
40

2. VAD KÄMPAR VI FÖR?

Det pågår en ständig kamp om makten över våra liv. Här lyfts sex områden där Handels engagerar sig för att bidra till ett samhälle som präglas av
frihet, jämlikhet och demokrati.
45
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2.1 För ett arbetsliv med goda villkor
Att arbeta är en självklar del av det mänskliga livet. Vi måste arbeta. Men
det är också i arbetet vi kommer till vår rätt; vi uttrycker oss själva i arbetet, bygger relationer och formar aktivt den värld vi lever i. Det är därför
avgörande hur arbetet är organiserat. Men arbetslivet har under en längre
tid blivit hårdare och allt mer pressat för många. För Handels är motmedlet
facklig organisering och att politiskt arbeta för att stärka partsmodellen och
den samlade arbetsmarknadspolitiken. Det kräver en politik som under-
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lättar för både arbetsgivare och arbetstagare att organisera sig. Därför ska
medlemskap i såväl arbetsgivarorganisation som fack och a-kassa vara
avdragsgillt.

5

Arbetsmarknadspolitiken ska ansvara både för att människor får möjlighet
att komma in i arbetslivet och att de som förlorat sitt jobb får möjlighet
att komma tillbaka i arbete. Denna politik måste ta hänsyn till att vissa
grupper stöter på särskilda svårigheter i detta hänseende. Migrantarbetare – alldeles särskilt papperslösa – faller lätt offer för oseriösa arbetsgivare.
Insatser för att nyanlända ska kunna komma in i arbetslivet måste vara av
hög kvalitet och utföras av det offentliga. Handels ska verka för att Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket i samarbete med berörda fackliga
organisationer ska informera människor som är på väg in i arbetslivet om
de villkor och spelregler som gäller på arbetsmarknaden.
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2.1.1 Arbetsförmedlingens roll
Arbetslösheten är ett samhällsproblem. Att den som blir arbetslös ska
kunna komma tillbaka i arbete – i ett gott arbete – är ett gemensamt ansvar.
Majoriteten av alla lediga jobb ska förmedlas via en offentlig förmedlingsverksamhet. Arbetsförmedlingen måste ges förutsättningar att utföra sitt
grundläggande uppdrag – att förmedla arbeten och att rusta arbetssökande
för att ta de arbeten som finns. Kontrollfunktionen gentemot arbetssökande
har alltför mycket tagit överhanden. För att det offentliga ska kunna ta sitt
ansvar krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik med meningsfulla insatser som
utgår från den enskildes förutsättningar och ser till utbildningens centrala
roll. I denna måste arbetsmarknadens parter vara djupt involverade. Näringslivsråd ska upprättas i de större orterna, i syfte att förbättra samarbetet
mellan Arbetsförmedlingen, politiken och arbetsmarknadens parter.

30

2.1.2 Arbetsmarknadspolitiska insatser
För att fullgöra sin uppgift att möjliggöra för människor att komma in i
arbetslivet måste arbetsmarknadspolitiken ibland erbjuda särskilda insatser.
De finns i tre huvudtyper.

35

Praktik kan fungera som en viktig del av en yrkesutbildning. Den teoretiska
utbildningen är viktig men man kan inte lära sig ett yrke utan att praktisera
det. Vid all form av arbetsplatsförlagt lärande ska det finnas en handledare som har kompetens och arbetstid för att fullgöra sitt uppdrag. Det ska
finnas en handlingsplan och de kunskaper man förvärvar ska dokumenteras. Praktiken ska vara förlagd till vardagar och om en praktikant används
för att fylla en lucka i schemat ska hen anställas med avtalsenlig lön. För
att minska risken för att överutnyttjande av praktikanter används som en
kostnadsbesparing ska det finnas någon form av begränsning av hur många
praktikanter som får finnas på en arbetsplats.

40

45

När en person har nedsatt arbetsförmåga, och därigenom en nedsatt produktivitetet, kan också arbetsmarknadspolitiska insatser komma ifråga. Genom
en subvention som ersätter arbetsgivaren för produktivitetsförlusten kan
även den som har nedsatt arbetsförmåga bli efterfrågad på arbetsmarknaden.
50

Slutligen finns situationer där det är svårt för en arbetsgivare att bedöma en
persons kapacitet. Det handlar främst om personer som varit arbetslösa en
längre tid. Dessa kan antas ha full produktivitet, men arbetsgivaren tar en
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risk genom att inte anställa någon med tydligt dokumenterad och aktuell
kompetens. Genom en subvention av anställningskostnaden kan arbetsgivaren vara beredd att ta den risken. Subventionen ska då trappas ner med
tiden, då arbetsgivaren fått chansen att bedöma kompetensen och risken
därför avtar.
Subventionerade anställningar fyller en viktig funktion, men det förekommer att arbetsgivare missbrukar dem. Många arbetsgivare avslutar, alternativt låter bli att förlänga, anställningen när subventionen minskar. Istället
tar man in en ny person som berättigar till full subvention. Detta missbruk
måste motverkas av både fackföreningar och Arbetsförmedlingen. Subventioner ska bara ges till att anställa personer som annars inte hade blivit
anställda. Den subventionerade anställningen ska vara i ett yrke som man
har förutsättningar att bli kvar i. Om en subventionerad anställning avslutas, eller inte förlängs, ska Arbetsförmedlingen genast vidta åtgärder för att
den kompetens man tillägnat sig under anställningen ska tas tillvara i en ny
anställning.
Arbetsmarknadspolitiska insatser ska endast förekomma på arbetsplatser
som omfattas av kollektivavtal och som följer gällande ekonomiska regelverk. De ska följas upp och utvärderas. Inför arbetsmarknadspolitiska
insatser ska samråd mellan fack och arbetsförmedling genomföras. Fackets
utlåtande ska vara vägledande och beslutet meddelas berört fackförbund.
2.1.3 Arbetslöshetsförsäkringen
Handels ska verka för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Den ska vara
utformad så att de allra flesta får ut en stor del av sin tidigare inkomst vid
arbetslöshet. Handels mål är att 90 procent ska få ut 90 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet, under hela arbetslöshetsperioden. Det kräver
också att taket höjs i takt med löneökningarna. Det ska vara lätt att förstå,
bli medlem i och kvalificera sig till försäkringen. A-kassan ska vara frivillig
och kopplad till respektive fackförbund. Den ska finansieras solidariskt,
med en låg och likvärdig egenavgift för alla. Den som blir uppsagd ska inte
drabbas av någon karenstid i a-kassan. Reglerna får inte vara sådana att
deltidsarbetslösa eller andra grupper missgynnas. Att engagera sig fackligt
eller politiskt ska inte få negativa effekter för en persons a-kasseersättning.
Anställningar inom ramen för arbetsmarknadspolitiska insatser ska generera tid till arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som
andra anställningar.
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2.2 För en bransch med hög produktivitet och goda arbetsvillkor
Tjänstesektorn växer och får en allt större betydelse för den svenska ekonomin. Här kommer många av morgondagens arbetstillfällen att finnas. Både
politiken och parterna har ett ansvar för att sektorn ska kunna leverera
tjänster av hög kvalitet och erbjuda goda arbeten. Till exempel ska godkänt
yrkesbevis krävas för att få kalla sig frisör. Handels ska fortsatt verka för
att stärka frisörbranschen, samt driva anställda medlemmar till att avlägga
gesällprov och licensiera sig. För att få driva frisörsalong ska det finnas krav
på att det finns minst en anställd med frisörlicens eller likvärdig kompetens.
Tjänstesektorn får aldrig bli en låglönemarknad och det är fackföreningarna inom sektorn som ska förhindra det. Handels ska därför analysera de
specifika förutsättningarna för förbundets branscher, utveckla en branschpolitisk strategi och verka för en näringspolitik som tar hänsyn till dessa
förutsättningar.
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Alltför små resurser har lagts på att förstå och analysera den privata tjänstesektorns förutsättningar. Bland både arbetsgivare och borgerliga politiker
finns de som vill se en utpräglad låglönesektor utvecklas här, med allt vad
det innebär av låg produktivitet och låg kvalitet på tjänsterna. I den svenska
modellen har produktivitetsutveckling drivits fram genom att facken, med
hjälp av kollektivavtalen, gjort det omöjligt för arbetsgivare att konkurrera
med låga löner. Staten har aktivt skapat förutsättningar för företag att utvecklas i riktning mot högre produktivitet och bättre arbetsvillkor. Vi kallar
det den solidariska lönepolitiken och den svenska modellen. Detta är vägen
framåt även för tjänstesektorn.
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Handels vill se en statlig näringspolitik som tar hänsyn till växande branscher i tjänstesektorn. Detta kräver att större medel avsätts för forskning
om dessa branscher – inte minst handeln. Det kräver också en upprustning
av yrkesutbildningen. Här har parterna en viktig funktion att fylla.
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Handels ska verka för en yrkesutbildning som lägger grunden för en handelssektor präglad av hög produktivitet och goda arbetsvillkor. Statusen på
handelsprogrammet måste höjas. Utbildningen måste renodlas och samarbetet med ekonomiprogrammet öka. Det måste bli lättare att byta inriktning
under sitt yrkesliv och att gå en yrkesutbildning senare i livet. Samhället
ska ansvara för att det finns en balans i utbildningsutbud i förhållande till
arbetsmarknadens behov.
Det arbetsplatsförlagda lärandet kommer att öka både i betydelse och i
volym. Regionala stödstrukturer som ska vara oberoende av skolorna och
arbetsgivarna bör inrättas för att hantera det arbetsplatsförlagda lärandet.
Även samverkan mellan skola och arbetsliv avseende yrkesutbildningar behöver stärkas, där kraven på de lokala programråden måste höjas. Handels
ska aktivt arbeta för att de lokala programråden ska fungera väl.
För den som inte fullgjort grund- eller gymnasieskola ska det finnas goda
förutsättningar att ta igen detta senare i livet. Aktiva åtgärder måste vidtas
för att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval och motverka social
snedrekrytering. Högskolestudier och annan typ av kommunal eller statlig
vuxen- eller yrkesutbildning ska vara helt avgiftsfri.
För att ytterligare stärka allas rätt till livslångt lärande vill Handels se en
generell kompetensförsäkring som finansieras via arbetsgivaravgifter där
individen har möjlighet att själv välja nya vägar även utanför sitt eget yrke.
Det ska också vara möjligt att använda den för utveckling i det yrke man
har. Försäkringen ska bekosta studier och inte vara behovsprövad.
2.3 För ett arbetsliv och samhälle där män och kvinnor är jämställda
Handels strävar efter ett samhälle där kön inte är en maktfaktor. Kvinnors
arbete ska värderas lika högt som mäns. Kvinnor ska ges lika stort utrymme i
samhällslivet som män. Kvinnor ska äga makten över sina liv i samma utsträckning som män. Vi vill gå bortom de stelbenta könsroller där omvärldens
förväntningar på en människa påverkas av vilken könstillhörighet man har.
Idag är kön en maktfaktor. Män som grupp är överordnade kvinnor som
grupp. Det syns tydligt i arbetslivet. Det är inte ovanligt att kvinnor får
lägre lön än män trots att de utför samma arbete. Men framförallt finns tydliga skillnader mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Inom många
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kvinnodominerade branscher är yrkets status låg, lönerna lägre och deltid
norm.
Inte heller samhällslivet i övrigt är jämställt. Kvinnor är underrepresenterade på maktpositioner inom både politiken och näringslivet. Den bristande
jämställdheten i arbets- och samhällslivet har en direkt koppling till att familjelivet ofta inte är jämställt. Än idag anses kvinnor ha huvudansvaret för
hem och familj, medan män förväntas prioritera sitt jobb. Detta påverkar
arbetsgivares förväntningar på män och kvinnor. Den som är föräldraledig,
vabbar och tar hand om sjuka närstående får en svagare ställning i arbetslivet. Ett jämställt arbetsliv kräver ett jämställt familjeliv. Därför är familjepolitiken en facklig angelägenhet.
Även välfärdspolitiken är avgörande för jämställdheten. Utbyggnaden av
välfärdsstaten gjorde det möjligt för fler kvinnor att ta klivet ut i arbetslivet. Dels tack vare att det offentliga tog över sysslor som kvinnor tidigare
utfört obetalt, dels för att nya arbetstillfällen uppstod inom välfärdssektorn.
Om välfärdsstaten däremot backar från sina åtaganden gäller det omvända
förhållandet; då är det främst kvinnor som tar på sig dessa arbetsuppgifter.
Och därigenom försvagas kvinnors ställning i arbetslivet.
Idag har vi stora problem med våld mellan olika grupper i vårt samhälle.
Inte minst mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld
mot kvinnor är ett extremt uttryck för hur kvinnor blir underordnade män.

25

Därför är det viktigt att Handels ger stöd åt de organisationer som jobbar
aktivt med frågan samt verkar för att driva frågan inom LO. Förbundet ska
verka för att FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor ska
tillämpas i hela samhället.
30
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Som ett tydligt steg i den riktningen ska Handels verka för att en lagstiftning om sexuellt samtycke verkställs. Den ska anpassas till en formulering
som tydligt tar ställning mot sexuellt utnyttjande. Handels ska verka för att
lagstiftningen ändras till att allt sexuellt umgänge kräver uttryckligt samtycke.
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Handels ska i allt sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv och utforma
sin verksamhet så att den gynnar jämställdheten mellan män och kvinnor
i arbetslivet såväl som i samhällslivet i övrigt. Vi ska vara en aktiv del av
den feministiska rörelse som kämpar för jämställdhet mellan kvinnor och
män. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om arbets- och samhällslivet, där
vi kämpar för jämställda löner, rätt till heltid och fasta anställningar. Vi vill
ta krafttag mot stressrelaterad ohälsa och förslitningsskador och är för en
aktiv fördelningspolitik, offentliga välfärdstjänster av hög kvalitet och ett
jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
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2.4 För sammanhållning och gemenskap, mot rasism och splittring
Som facklig organisation fokuserar vi på vad som förenar arbetare, inte vad
som skiljer oss åt. Människor ska bli bemötta med samma respekt oavsett
hudfärg, ursprung eller etnisk tillhörighet.

40

Handels vill se ett samhälle där människors olikheter är förutsättningen för
sammanhållning, solidaritet och gemensamma intressen. Bästa sättet att verka för en sådan samhällsutveckling är att själva vara en organisation som
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fungerar på det sättet. I fackföreningen har vi en gemenskap, som bygger
på att vi jobbar i samma bransch och att vi tillsammans kämpar för att
förbättra våra villkor. Förtroendemannakårens sammansättning ska spegla
medlemskåren. Det är inte bara av vikt för organisationens inre liv. Det
avgör också i vilken utsträckning vår gemenskap kan erbjuda ett alternativ
till rasismens splittring.
I dagens samhälle har människor med olika hudfärg, kulturell bakgrund
eller religiös tillhörighet olika förutsättningar. Detta tar sig uttryck i till
exempel boendesegregation, fördomar och rena hatbrott. Det märks inte
minst i arbetslivet, där personer med utländska namn har svårare att få jobb
och invandrare hänvisas till jobb de är överkvalificerade för. Även i yrken
där lönerna är låga och arbetsvillkoren dåliga är personer med utländsk
bakgrund överrepresenterade. Vissa arbetsgivare utnyttjar arbetskraft med
utländsk bakgrund för att pressa löner och villkor. Vi måste agera mot alla
dessa uttryck för diskriminering.
Hela den fackliga styrkan består i att vi, genom att hålla samman, etablerar en lägsta nivå för löner och villkor som ingen får underskrida. Därför
strider rasismen mot själva den fackliga idén. Vi kan aldrig tolerera att man
gör skillnad på arbetare och arbetare. Sådan splittring slår mot oss alla.
Därför måste facket gå i främsta ledet i kampen mot rasismen – och därför
angriper rasistiska och högerextrema rörelser arbetarrörelsen.
Högerextrema och rasistiska rörelser utnyttjar människors oro och skapar
otrygghet. Istället för att förklara sprickor i välfärden med att resurser gått
till att berika ett fåtal istället för att trygga oss alla så lägger de skulden på
dem som är mest utsatta. Istället för att kämpa tillsammans så ställer de
utsatta grupper mot varandra. De underblåser rasism. Men när vi, arbetarrörelsen, lyckas med att ingjuta hopp om att det går att förändra sin tillvaro
genom gemensam kamp blir det svårare för de högerextrema att locka till
sig dem som har allt att förlora på denna splittring. Det är vårt ansvar att
ingjuta detta hopp.
När det saknas tydliga politiska alternativ som står mot varandra i politiken skördar högerextrema alternativ framgångar. Den bästa långsiktiga
strategin mot denna utveckling är att föra en tydlig politik för en jämlikare
fördelning av makt och resurser. Då blir människor mindre mottagliga för
den misstänksamhet som de högerextremas mobilisering utgår från.
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Handels ska arbeta strategiskt för att rasistiska rörelser inte ska vinna stöd
bland förbundets medlemmar. I det arbetet ingår att tydliggöra att det fackliga löftet undergrävs så snart någon grupp ställs utanför gemenskapen. Vi
ska också aktivt arbeta för att medlemmar och förtroendevalda ska engagera sig för sammanhållning – i praktisk handling – mellan människor oavsett
hudfärg, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet.
2.5 För en gemensam välfärd
Vid sidan av den fackliga kampen är välfärdspolitiken grundläggande för
att skapa ett samhälle där alla får ta del av arbetets frukter. Det är inte mer
än rätt, eftersom vi alla fyller en funktion i att skapa de värden som ligger
till grund för företagens vinster. Handels vill se en välfärdspolitik som gör
socialförsäkringar och välfärdstjänster till en social rättighet. Detta handlar
inte bara om fördelningen av materiellt välstånd utan också om demo-
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kratins funktionssätt – genom att lägga grundläggande funktioner under
politisk kontroll vidgas demokratin.
Vi kan idag producera mer på kortare tid och med mindre ansträngning
än någonsin tidigare. Det finns därför utrymme att vidga det gemensamma
åtagandet och låta fler ta del av mer. Men istället sker det motsatta. Samtidigt som vi blir rikare och rikare verkar det som att vi har råd med allt
mindre. Socialförsäkringar urholkas och välfärdstjänster utarmas. Parallellt
växer en privat marknad för försäkringar och tilläggstjänster fram. På kort
sikt är Handels medlemmar förlorare då flertalet av oss inte har råd med
dessa privata lösningar. I ett långsiktigt perspektiv finns risken att de som
köper privata lösningar blir mindre benägna att betala skatt.
En väl utbyggd gemensam välfärd är en förutsättning för ett gott arbetsliv.
Detta gäller inte minst möjligheterna till ett jämställt arbetsliv. Handels ska
opinionsbilda för en väl utbyggd gemensam välfärd. Den pågående urbaniseringen behöver mötas med en politik som aktivt stärker möjligheterna att
bo och verka på mindre orter och landsbygden.
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Alla barn ska ges goda möjligheter till delaktighet och ett aktivt liv. Därför
ska glasögon för barn bekostas av det offentliga. För barnens trygghets
skull ska sammanboende med gemensamma barn ges samma juridiska rättigheter som gifta föräldrar, såvida de inte avtalar om något annat.
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2.5.1 Socialförsäkringarna och föräldraförsäkringen
För att socialförsäkringarna och föräldraförsäkringen ska göra det möjligt
att upprätthålla samma levnadsstandard som då man var i arbete krävs att
ersättningsnivåerna är höga liksom taken, som också måste justeras uppåt i
takt med löneökningarna. Handels anser att 90 procent ska få motsvarande
90 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. Vi ska verka för en sjukförsäkring med hög ersättning, högt tak, rättssäkra bedömningar och utan
bortre tidsgräns. Sjukförsäkringen ska inte ha någon karensdag. Avtals-,
medlems- och privata försäkringar ska endast fungera som ett komplement.
Handels ska verka för att arbetsskadeförsäkringens regelverk utformas så
att tillämpningen blir könsneutral och omfattar kvinnors arbetsskador i lika
hög utsträckning som mäns.
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Föräldraförsäkringen måste utformas med både barnens bästa och ett jämställt arbetsliv för ögonen. Handels ska verka för att både ersättningsnivån
och taket ska höjas. Det ska vara möjligt för den gravida att i enlighet med
barnmorskas rekommendation vila upp sig inför förlossning utan att det får
negativa konsekvenser för möjligheten att vara med barnet när det väl är
fött. Handels ska verka för att det antal dagar då båda föräldrarna kan vara
hemma i anslutning till barnets födelse utökas. Fler dagar i föräldraförsäkringen ska göras semesterlönegrundande. Att kvinnor är föräldralediga i
betydligt större utsträckning än män bidrar till att cementera ett arbetsliv
där kvinnor får en svagare ställning än män. Handels ska därför verka för
att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Försäkringskassans rutiner
måste utformas så att ansökan om ersättning från föräldraförsäkringen kan
göras så enkelt som möjligt.
2.5.2 Pensionssystemet
Dagens pensionssystem utsätter den enskilda människan för stor osäkerhet
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om den framtida pensionens storlek. Ojämlikheter i arbetslivet mildras
inte utan följer en med oförminskad kraft in i pensionen. Det drabbar
främst dem som har låga inkomster och arbetar deltid – det vill säga främst
kvinnor. För att säkra sin framtida inkomst krävs både aktiva placeringar
och privat sparande. Handels vill se ett pensionssystem som garanterar
individen en skälig inkomst och som motverkar de ojämlikheter som finns i
arbetslivet. För att inte urholkas behöver garantipensionen indexeras.
2.5.3 Välfärdstjänsterna
Välfärdstjänsterna (som vården, skolan och omsorgen) ska organiseras
utanför marknadsekonomin. De möjligheter som kommer med att sektorn
är ställd under demokratisk kontroll ska tas tillvara. Välfärden ska inte
organiseras som en marknad. I normalfallet ska skattefinansierad vård,
skola och omsorg utföras av det offentliga. Handels ska verka för att
stoppa privatiseringar av omsorssektorn, men i den mån privata utförare
förekommer, ska Handels verka för att eventuella överskott återinvesteras
i verksamheten. Skattemedel avsedda för välfärd ska användas till välfärd
och inte till att berika privata ägare. Dessa ska också omfattas av samma
offentlighetsprincip och meddelarskydd som offentliga verksamheter. Välfärdstjänsterna ska organiseras så att politiken kan ta ett helhetsansvar, med
makt över etableringar, insyn i verksamheter och kontroll av att avtal efterlevs. Det båste bli enklare för nyanlända personer, med kompetens inom
bristyrken, att snabbare få utöva sina yrkeskunskaper i Sverige. Handels ska
jobba aktivt mot politiken för att tandvården ska finansieras på samma sätt
som sjukvården, så att kostnaden för patienter inom tandvården hamnar på
likvärdig nivå som inom övriga sjukvården. Handels ska även verka för att
ett bidrag för glasögon eller kontaktlinser införs för alla åldrar i hälso- och
sjukvårdslagen.
Skolan har en viktig uppgift i att förbereda barn och ungdomar för arbetslivet och livet i allmänhet. Skolan ska sporra elever att bli aktiva samhällsmedborgare och utgå från demokratiska värderingar. En viktig del i detta
är att sammanföra barn och unga av olika socioekonomisk bakgrund, samt
varierad funktionsnormalitet. Skolan ska vara sammanhållen, inkluderande
och likvärdig. Skolpengen, friskolornas fria etableringsrätt och det fria skolvalet har bidragit till segregation och haft negativ inverkan på utbildningens
likvärdighet och måste därför avskaffas. Utbildningssystemets styrmekanismer måste åter bli en samhällsangelägenhet. Resurser ska fördelas så att
de som behöver mer stöd för att tillgodogöra sig undervisningen också ska
få det. Därför måste ansvaret för resursfördelningen återföras till staten.
Staten ska ha de styrmedel som krävs för att se till att skolan fullgör sitt
uppdrag. Skolan ska ge alla elever möjlighet att ta till sig kunskaper utan att
själva behöva söka hjälp utanför skolan. Alla gymnasieutbildningar ska ge
högskolebehörighet. För de elever som inte slutfört gymnasiet eller läst vid
en utbildning som inte ger högskolebehörighet ska möjligheten finnas att få
detta genom vuxenutbildningen. Möjligheten till studier vid högskola och
yrkeshögskola är en viktig förutsättning både för matchningen på arbetsmarknaden och för den enskilde personen. Möjligheten till eftergymnasiala studier är idag en klassfråga. Anslagen till vuxenutbildningen ska därför öka och
ett aktivt arbete ska bedrivas för att öka arbetares representation vid universitet
och högskolor. Studiestödet ska göra det möjligt för alla att studera vidare, utan
att behöva lönearbeta i sådan utsträckning att studierna blir lidande. Studiestödet ska därför höjas i takt med prisutvecklingen och bidragsdelen höjas.
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Handels ska verka för att skolan ska samarbeta med berörda fackliga organisationer för att ge alla elever kunskaper i de spelregler och villkor som
gäller i arbetslivet och vilken roll parterna fyller utifrån den svenska modellen. Handels ska verka för att undervisningen ska visa på vilken betydelse
fackföreningsrörelsen har för utvecklingen av demokratin och välfärdssamhället. Handels ska verka för att den svenska arbetarrörelsens historia får
betydligt större utrymme i läroplanen för både grundskola, gymnasieskola
och sfi.

10

Folkbildningen fyller en viktig samhällsfunktion, inte minst för integrationen. Folkbildningsanslaget bör höjas och årligen räknas upp. Det bör
omfatta alla dem som deltar i verksamheten, även om de väntar på besked
om uppehållstillstånd.
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Både skola och barnomsorg ska erbjudas inom ett rimligt avstånd från hemmet. Handels ska arbeta aktivt politiskt för att barnomsorg, både förskoleverksamhet och fritidsverksamhet, ska erbjudas på de tider då människor
arbetar – även tidiga morgnar, sena kvällar, nätter, helger och röda dagar.
Alla barn och ungdomar, oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar,
ska kunna delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter.
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Kollektivtrafiken är viktig ur både jämlikhets-, jämställdhets- och miljöperspektiv. Den måste utvecklas, vara tillgänglig och anpassas efter våra arbetstider över hela landet för att bli ett reellt och attraktivt alternativ för fler.
Finansieringen bör utformas på sådant sätt att det leder till ökat nyttjande
av kollektivtrafiken och att låginkomsttagare gynnas.
2.5.4 Bostadspolitiken
Ett eget hem är en mänsklig rättighet och grunden till trygghet och frihet.
Därför måste trösklarna in på bostadsmarknaden sänkas. Idag tvingas
många unga bo kvar hemma och personer med osäkra anställningar har
svårt att få en egen bostad.
Det måste finnas tillräckligt många bostäder för att möta allas behov. Där
har allmännyttan ett särskilt ansvar. Det förutsätter ett ökat byggande,
vilket i sin tur kräver offentliga stimulanser. Bostäder måste också finnas i
upplåtelseformer och till kostnader som gör det möjligt för människor att
flytta in. Detta förutsätter att en stor andel av de bostäder som byggs är hyresrätter. Beskattningsregler får inte missgynna hyresrätter. ROT-avdrag ska
användas som en tidsbegränsad konjunkturåtgärd. Systemet med förhandlade hyror enligt bruksvärdesprincipen är en bra grund för att säkerställa att
hyresgäster får ett bra boende till en rimlig kostnad och ska därför utvecklas. Hyresgäster ska ha en lagstadgad rätt till samråd inför upprustning.
Skattefria underhållsfonder för hyresrätter ska upprättas och en miljöpremie för upprustning av hyresrätter införas.
2.6 För en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar handel
i en hållbar värld
Människan är en del av det naturliga sammanhang hon lever i. Hur vi producerar saker och hur vi konsumerar måste organiseras med hänsyn både till
människors välstånd och de gränser naturen sätter upp. Handels verkar för en
hållbar handel i ett hållbart samhälle. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet väger lika tungt, och är på längre sikt till stor del varandras förutsättningar.
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Sedan industrialiseringen och kapitalismens genombrott i västvärlden har
den mänskliga aktiviteten satt stora avtryck i den naturliga miljön. Eldning
av fossila bränslen har lett till halter av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären, som orsakar en global uppvärmning. Om utsläppen av
växthusgaser inte minskar avsevärt på mycket kort tid, går jorden enligt en
samstämmig forskarkår en katastrofal framtid till mötes.
Den sociala ojämlikheten och den ekologiska krisen är varandras syskon.
Det är samma jakt på ekonomisk vinst som orsakar dem båda. Den ekologiska krisen kan inte lösas med mindre än att demokratin sätter gränser
för denna vinstjakt. Därför är arbetarrörelsen och dess kamp om makten
över samhällsutvecklingen en viktig förutsättning för en ekologiskt hållbar
utveckling. Handels ska engagera sig i en socialt och ekologiskt hållbar
omställning av hela samhället.
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Delar av handeln ser framtiden i snabb konsumtion av billiga produkter
som snart måste ersättas av nya. Detta bygger ofta på ett hänsynslöst utnyttjande av naturresurser. Samtidigt ses arbetare, i såväl produktions- som
distributions- och försäljningsledet, bara som en kostnad. En kultur där
man slänger produkter istället för att reparera, uppgradera eller återvinna
har vuxit fram. Handels ska som facklig part verka för att företag agerar
på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Vi vill också som
social rörelse i civilsamhället bidra till en utveckling där handelsanställdas
arbetsvillkor förbättras samtidigt som jordens naturliga gränser garanteras.
Handels ska tillsammans med andra aktörer utreda hur handelns klimatpåverkan kan minskas och hur förbundet kan bidra till det.

3. FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETT BRA
VÄLFÄRDSSAMHÄLLE

Handels vill se en politik för ett gott arbetsliv och en väl utbyggd välfärd.
Förutsättningarna för detta avgörs till stor del av sysselsättningspolitiken
och den ekonomiska politiken.
35

3.1 Full sysselsättning
Handels vill se en politik för full sysselsättning. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att staten tar det ansvaret. Nivån på arbetslösheten
har direkta återverkningar på maktförhållanden i arbetslivet. Kampen för
full sysselsättning angår alla på arbetsmarknaden – inte bara de arbetslösa.
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Full sysselsättning kräver höga nivåer av investeringar. Om investeringarna i
det privata näringslivet inte är tillräckligt höga måste staten agera, antingen
för att stimulera till privata investeringar eller för att göra offentliga investeringar. Det kan till exempel handla om infrastrukturprojekt, bostadsbyggande, renoveringar eller investeringar i miljövänlig teknik. Handels ska verka
för offentliga investeringar som ökar sysselsättningen och bygger samhället
mer socialt och ekologiskt hållbart. Inte minst behöver infrastrukturen byggas
ut och bostadsbyggandet påskyndas. Det finns också stora behov av att anställa fler i den offentliga välfärdsverksamheten. Handels ska därför verka för
att bemanningen i välfärdstjänsterna anpassas efter de faktiska behoven.
3.2 Ekonomisk politik
Den ekonomiska politiken ska syfta till att möjliggöra såväl en offensiv
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välfärdspolitik som en politik för full sysselsättning.
3.2.1 Skattepolitik
För Handels är det en självklar utgångspunkt att det offentligas intäkter ska
planeras utifrån ambitiösa välfärdsambitioner. Skatter måste utformas klokt
så att de inte slår mot dem som redan har små marginaler. Men samtidigt
måste det vara möjligt att tala om skattehöjningar. En stor majoritet av den
svenska befolkningen är beredd att betala mer i skatt, om man bara kan lita
på att det leder till förbättrad välfärd. Detta är vad politiken måste inriktas
på – att visa vilka fördelar vi kan vinna genom att lösa problem tillsammans.
Skattekvoten har sänkts i Sverige. Detta får direkta effekter på både kvaliteten och egenavgifterna i välfärden. En liten grupp av välbeställda har råd
att köpa privata lösningar, men de allra flesta förlorar på denna omfördelning. Inbrytningar har gjorts i skattesystemet, där arbete och ersättning från
pension, social- och arbetslöshetsförsäkring beskattas olika. Denna ordning
måste ändras. Handels ska verka för att skatteuttaget anpassas efter de
behov som finns i välfärden.
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Skatt är också ett av de främsta verktygen för att förändra den ojämlika
fördelningen av tillgångar i samhället. De ökade klasskillnaderna beror i
dagsläget mindre på stora skillnader i inkomst från arbete och mer på ett fåtals stora inkomster från kapital. Samhällets mest förmögna kan genom sitt
ägande försörja sig på det arbete som andra utför. Därför vill Handels se ett
progressivt skattesystem med höjd skatt på kapital och kapitalinkomster.
Utgångspunkten för skattesystemet ska vara enhetlighet. Branscher eller särintressen ska inte gynnas genom subventioner eller differentiering av sociala
avgifter. Undantag kan göras för samhällsnyttig verksamhet som exempelvis
kommunikationer och kultur. På motsvarande sätt kan sådant som konsumtion av till exempel alkohol, tobak, reklam och miljöförstörande produkter
motverkas genom punktskatter.
Tidsbegränsade skattesubventioner kan också fungera som stimulanser i
lågkonjunkturer.
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Staten måste också ta ett ansvar för att vidta åtgärder mot företag som
systematiskt kringgår regelverk. Ekonomisk brottslighet drabbar både branschen och dess anställda – och samhället i stort. Detta kräver en nationell
strategi. För att få verka som arbetsgivare ska man behöva visa att man har
kunskap om de spelregler som gäller och på så sätt erhålla ett ”körkort”.
Om närvaron inte kan redovisas på annat sätt ska personalliggare användas. Lönespecifikation ska lämnas vid varje löneutbetalning. En månatlig
redovisning av sociala avgifter på individnivå ska införas.
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3.2.2 Finans- och penningpolitik
Handels anser att även finans- och penningpolitiken ska användas för att
möjliggöra full sysselsättning och en stark gemensam välfärd. Människors
behov ska stå i centrum för politiken.
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Den ekonomiska politikens mål och regler måste ses över och demokratins
inflytande över detta centrala område utvecklas. Den demokratiska styr-
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ningen över Riksbanken måste stärkas. Att hålla nere inflationen är viktigt,
den riskerar annars att äta upp värdet av löneökningar, men det har inte ett
egenvärde. Handels ska verka för att Sverige ska föra en aktiv ekonomisk
politik och att ett sysselsättningsmål ska fogas till Riksbankens inflationsmål.
Den svenska kronans rörliga växelkurs ger stabilitet åt ekonomin och dämpar effekterna av en lågkonjunktur. Denna är därför viktig att slå vakt om,
inte minst för löntagarna.

10

3.3 Politisk, social och ekonomisk demokrati
Handels ansluter sig till arbetarrörelsens traditionella föreställning om att
demokratin alltid bör vidgas och fördjupas. Vår möjlighet att gemensamt
kontrollera samhällsutvecklingen kan alltid utvecklas ytterligare.
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I arbetarrörelsens traditionella tre steg av demokratisering kommer den
politiska demokratin först. Denna vanns till stor del när den allmänna och
lika rösträtten infördes. Men den kan alltid utvecklas. När en och samma
person kan vara politiker ena dagen och lobbyist nästa dag, urholkas den
politiska demokratin. Likaså när det är möjligt för politiska partier att ta
emot anonyma ekonomiska bidrag.
Den sociala demokratin är det andra steget av demokratisering. Här innebar utbyggnaden av välfärdsstaten enorma framsteg. När välfärdsstaten nu
hotas måste vi försvara den. Det är dock inte tillräckligt – visionen om en
ytterligare utvecklad välfärd måste hela tiden hållas levande.
Även med en fungerande politisk demokrati och en utbyggd välfärdsstat är
demokratin begränsad. Det är kapitalägarna som har makten över investeringarna – investeringar som i förlängningen finansierar välfärdsstaten.
Därför måste demokratin i ett tredje steg även utsträckas till ekonomins
område. Den fackliga verksamheten, som förskjuter makt från arbetsgivare
till löntagare, fyller här en viktig funktion. Politiken kan stärka demokratins
inflytande över ekonomin genom att reglera hur kapital får investeras. Även
ägandet är avgörande för den ekonomiska demokratin. Strategiskt viktiga funktioner ska vara i det offentligas ägo. Handels motsätter sig därför
utförsäljningar av sådant som energiproduktion, bostadsfastigheter, vatten- och elförsörjning, infrastruktur och allmänna kommunikationer samt
naturtillgångar. I flera fall måste sådana resurser återföras till det offentliga.
När det offentliga köper varor och tjänster ska kollektivavtal alltid krävas. Sverige ska ratificera ILO-konvention 94 om sociala krav vid offentlig
upphandling.
Den ekonomiska demokratin kan även stärkas genom andra former av
kollektiv kapitalbildning. Det samlade pensionskapitalet ska inte bara investeras i syfte att ge god ekonomisk avkastning utan också i syfte att utveckla
samhället i en riktning som är gynnsam för löntagarna. Även nya former av
gemensamt ägande behöver utvecklas. Arbetarrörelsen behöver en strategi
för kollektiv kapitalbildning, i syfte att demokratisera ekonomin.
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1. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN

Alla lönearbetare, oavsett var i världen vi befinner oss, förtjänar att bli
behandlade med respekt. I andra länder, precis som hemma i Sverige, vill vi
att alla arbetare ska kunna gå till en arbetsplats där de kan använda sina
demokratiska och fackliga rättigheter och känna stolthet över att bidra
till utvecklingen av sitt arbete. Vi vill se en arbetsvärld där devisen stark
tillsammans råder.
Vi lever i en globaliserad värld där möjligheter skapats för ekonomier att
växa och för somliga att bli väldigt rika. Effektiva transporter, digitalisering
och förbättrade kommunikationslösningar har gjort att det inte längre spelar någon roll var i världen du befinner dig när du producerar en vara eller
tjänst. Kläderna vi bär sys allt oftare i låglöneländer som Kambodja eller
Kina. Även tjänster flyttas till delar av världen där tillgången på arbetskraft
är stor och prislappen låg. När du ringer till kundservice kopplas ditt samtal
allt oftare till callcenters i länder som Indien. Det blir också vanligare att
saker som löner och IT-system sköts från andra länder. Företagen effektiviserar och vinsten går rätt ner i fickan på ägarna.
Samtidigt som de stora multinationella företagen med sina effektiva affärsmodeller breder ut sig över världen är miljontals människor arbetslösa eller
arbetar under tvång. I fattiga länder kämpar arbetarna under vidriga arbetsförhållanden. Arbetsdagarna är långa och lönen räcker inte ens till det allra
nödvändigaste. Vi ser hur byggnadsarbetare klättrar på ställningar helt utan
skyddsutrustning för att bygga nya hotell, där vi senare ska tillbringa vår
semester. Ett annat exempel är textilindustrin där arbetare tillverkar kläder
åt oss i de rika länderna. Villkoren är ofta bedrövliga och många får betala
med sitt liv.
Vi tror samtidigt att ökad handel och fler globala företag är en möjlighet.
Det ger fler människor arbete, en inkomst och nya möjligheter att påverka
sina liv. Vårt uppdrag som global fackföreningsrörelse är att kräva att det
är säkra och trygga jobb som skapas. Det är bara då som globaliseringens
nya möjligheter kommer arbetarna till del. Det behövs en stark världsomspännande facklig rörelse som kan stå upp för fackliga rättigheter och
rimliga villkor för arbetare världen över. I en värld där människor fortfarande mördas i kampen för fackliga rättigheter finns mycket kvar att göra. Att
organisera oss och sluta oss samman är nu som alltid det fackliga svaret. En
lön som räcker till att försörja en familj kan inte vara att begära för mycket.
Vi måste därför tillsammans med kraft verka för att förbättra arbetarnas
situation och för att öka deras andel av den vinst som de är med och skapar.
Den internationella fackliga styrkan behövs också för att förhindra de
avregleringar och marknadsanpassningar som successivt minskar arbetarnas
inflytande. Tillsammans med andra ska vi även motverka all typ av diskriminering på den globala arbetsmarknaden. Här kan och ska Handels göra
skillnad genom att visa internationell solidaritet, snabbt ta ställning vid
viktiga händelser i världen och bilda opinion.
1.1 Facklig organisering − en väg ut ur fattigdom
Maktförhållandena i arbetslivet är grundläggande för maktförhållandena i
samhället i stort. I arbetet med att utveckla demokratiska samhällen präglade av frihet och jämlikhet är det därför viktigt att arbetarna har en röst.
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Arbete lägger grunden för allas vår möjlighet att försörja oss och att påverka vår egen situation. Utvecklingen av fria demokratiska fackföreningar är
ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom. Just därför är också rätten att
organisera sig fackligt en mänsklig rättighet.
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För att kunna göra verklig skillnad måste fackföreningsrörelsen prioritera
medlemsvärvning ute på arbetsplatserna. Den fackliga styrkan måste utgå
från alla de medlemmar som varje dag utför lönearbetet på arbetsplatserna.
Handels ska därför verka för att vår internationella fackliga organisation
UNI (Union Network International) prioriterar stöd till medlemsförbunden
för att bygga upp och utveckla effektiva metoder för medlemsvärvning och
organisering med särskilt fokus på låglöneländer.
Endast med hög organisationsgrad kan fackföreningarna lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna. Genom att teckna kollektivavtal som reglerar
löner och arbetsvillkor kan vi komma till rätta med arbetsgivares försök att
ställa arbetstagare mot varandra. Facklig organisering är nyckeln till starka
löntagare, i världen precis som i Sverige.
1.2 Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter
FN driver en vision baserad på antagandet att universell, varaktig fred endast kan bli verklighet om den bygger på social rättvisa. ILO (International
Labour Organisation) blev FN:s fackliga organ 1946 och är ett samarbete
mellan arbetstagare, arbetsgivare och regeringar. Målet är att se till att
synpunkter från arbetsmarknadens parter återspeglas i arbetsnormer och i
utformningen av politik och åtgärdsprogram. De huvudsakliga syftena med
ILO är att främja rättigheter på arbetet, uppmuntra anständiga arbetsvillkor, förbättra den sociala tryggheten och stärka dialogen om arbetsrelaterade frågor.
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Konventioner och rekommendationer är det verktyg ILO har för att sätta en
internationell standard i samhället och arbetslivet. Rätten att organisera sig
och att förhandla kollektivt om löner och villkor slås fast i ILO:s kärnkonventioner. Tillsammans med de andra kärnkonventionerna som förbjuder
tvångsarbete, diskriminering och barnarbete utgör de grunden för ett samhälle baserat på trygga jobb och social rättvisa.
När den globala handeln växer, innebär det faktum att alla länder inte har
ratificerat dessa principer ett allt större hot mot grundläggande fackliga rättigheter för arbetare världen över. Därför måste konventionerna kompletteras med globala avtal om fackliga rättigheter. En tät dialog mellan fack
och multinationella företag, reglerat i avtal, är särskilt viktig eftersom flera
stater inom ILO idag ifrågasätter den internationella strejkrätten.
Allt fler företag väljer idag att teckna ensidiga uppförandekoder, där de
sociala rättigheterna är en del. Som facklig part kan vi bidra till att fackliga
rättigheter inkluderas och att koden skrivs på ett sådant sätt att den underlättar det fackliga arbetet med att organisera och förhandla på arbetsplatsen.
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Parallellt bör vi jobba för att en sådan ensidigt tecknad uppförandekod
utvecklas mot ett partsgemensamt globalt ramavtal.
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2. KAMPEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Den nyliberala ekonomiska politiken har flyttat makt från demokratiska
församlingar till marknaden, från arbete till kapital. Det har lett till ökade
klyftor mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män och mellan fattiga
och rika länder. Att utveckla den ekonomiska demokratin och fördela makten över de ekonomiska resurserna mer jämlikt är av yttersta vikt för den
globala fackföreningsrörelsen.
Fackliga krav på högre löner och bättre arbetsvillkor bidrar till att tvinga
fram en modernisering av ett lands produktion och ökar möjlighet för länderna att bli självförsörjande. Krav på att vinster ska återinvesteras i landet
ger resurser till en sådan utveckling.
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Under de senaste årtiondena har de multinationella företagens vinster ökat
enormt. Men vinsten har inte kommit befolkningen till del i de länder där
varorna produceras. Utbredd korruption och företagens skatteplanering bidrar till sämre möjligheter för dessa länder att bygga upp sociala skyddsnät.
Beslutsfattare över hela världen har ett ansvar för att se till att det ekonomiska systemet stödjer social utveckling. Höga vinster och stora rikedomar
måste beskattas högre, medan skattelättnader ska ges till medborgare med
låga inkomster. Företagens skatteplanering och finansiella spekulationer
måste begränsas. Så kallade skatteparadis ska förbjudas. Vi tycker därför
att en internationell skatt på valutatransaktioner bör införas. För att de fattigaste länderna ska kunna stärka sin ekonomi och utveckla sin produktion
måste även deras skulder avskrivas.
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Fackföreningar behövs för att skapa en mer stabil och balanserad ekonomi
runt om i världen. Handels uppfattning är att en stor offentlig sektor och en
generell välfärd är viktigt för att samhällets tillgångar ska komma alla till
del.
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Medlemmarnas pensionspengar ska hanteras på ett sätt som fullt ut följer
våra etiska värderingar. Det är en viktig del av vårt arbete för att bidra till
utvecklingen av en hållbar värld. Då fackföreningar placerar sina pengar i
aktier måste vi säkerställa att företagen följer nationell lagstiftning, internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och de grundläggande
fackliga rättigheterna. ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag är vår utgångspunkt. Handels ska avstå från placeringar i bolag som inte uppfyller våra etiska kriterier.
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2.1 Klimathotet
På grund av stora utsläpp av växthusgaser hotas jorden av klimatförändringar som kommer att få förödande konsekvenser. Vår atmosfär värms
upp och havsnivåerna stiger. Extrema väderförhållanden som cykloner,
torka och översvämningar drabbar människor och ödelägger samhällen.
Därför behövs internationella regleringar som kraftigt minskar utsläppen av
växthusgaser. Problemet har orsakats av rika länder men drabbar de fattiga
länderna hårdast. De länder som har stora ekonomiska resurser måste vara
ledande i att utveckla förnybar energi, hållbara jordbruk och miljöanpassade industrier. Handels ska verka för att Sverige, EU och multinationella
företag tar sitt ansvar och går först i kampen för att minska klimatförändringarna.
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2.2 Fri handel?
Svensk fackföreningsrörelse har alltid stått upp för frihandel. Ökad frihandel inom EU eller mellan EU och tredje land är bra för ekonomin och för
fackförbundens medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan utvecklade
ekonomier ger positiva effekter på nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft.
Frihandelsavtal får däremot aldrig leda till en konkurrens byggd på dåliga
arbetsvillkor eller att demokratiskt fattade beslut i landets lagstiftande församlingar kan överprövas i domstolar. Skyddsregler för arbetstagare får inte
anses vara ett handelshinder eller påverka regler om skydd för arbetstagare
i nationella lagar och kollektivavtal. Inte heller får avtalen på något sätt
begränsa de kollektiva fackliga rättigheter som föreningsrätt, förhandlingsrätt och strejkrätt. Handels ska därför arbeta för att värna skyddsreglerna
i form av ILO:s kärnkonventioner om fackliga rättigheter i samband med
förhandlingar om frihandelsavtal.
2.3 Alla folks frihet – hela världens fred
Jämlikhet och frihet är en förutsättning för en fredlig världsordning. Kränkningar av individers, folks eller nationers grundläggande rättigheter hotar i
förlängningen allas säkerhet. Handels ska verka för att FN:s ställning stärks
och att folkrätten respekteras i hela världen. I de fall stater kontinuerligt
bryter mot folkrätten anser Handels att bojkott, sanktioner och att avstå
från investeringar kan övervägas och användas. Handels ställer sig bakom
UNI:s ställningstagande att Israels ockupation av palestinska landområden
är olaglig och att varor tillverkade på ockuperat område bör bojkottas. Vi
stödjer också den svenska regeringens erkännande av Palestina. Vi tror att
ett erkännande gör det lättare att nå målet om en fredlig lösning med två
suveräna stater, en israelisk och en palestinsk, som existerar sida vid sida.
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2.4 Slaveri och människohandel, fortfarande en verklighet
Miljontals människor lever i dag i slaveri. Vissa är bundna avskulder och
andra säljs redan som barn. Kriminella nätverk bedriver organiserad människohandel där man under hot och våld smugglar människor över nationsgränser och tvingar dem till arbete inom exempelvis jordbruk, gruvindustrin, hushållsarbete eller till prostitution. Genom att bekämpa fattigdom
och föra en human migrationspolitik kan man försvåra sexturism och traffickingligornas rekrytering av offer.
Prostitution, oavsett vem som är köpare, är aldrig acceptabel. De flesta
prostituerade lever under mycket svåra villkor och utsätts för allvarliga
övergrepp. Handels stödjer svensk lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster, men inte kriminaliserar den som tvingas sälja sin kropp. Det
minskar efterfrågan och lägger ansvaret där det hör hemma, hos den som
begår övergreppet.
2.5 Kvinnors frihet och självständighet
Över hela världen finns en grundläggande ordning som innebär att män
som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Kvinnors frihet och självbestämmande begränsas, ibland med mycket brutala medel. Samhälleliga
normer som lägger det största ansvaret för hem och familj på kvinnor ger
dem en svagare ställning i arbetslivet.
Kvinnor har lägre lön och sämre arbetsvillkor än män. De arbetar oftare i
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den informella sektorn, med allt vad det innebär av otrygghet och risker.
Sexuella trakasserier och övergrepp förekommer både i arbetslivet och i
samhället i övrigt. Handels ska därför arbeta för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och för att kvinnor ska ha lika mycket makt som
män att forma samhället och sina egna liv. Handels ska arbeta för; lika lön
oavsett kön välden över.
2.6 Rena spel
Många är vi som bänkar oss i TV-soffan för att se olympier slå nya rekord
och våra landslag vinna mästerskap. Glittrande invigningar och påkostade
arenor ska ge arrangörsländerna anseende och respekt. Men det blir ofta
tvärtom. En besk eftersmak dröjer sig kvar då vi ser dokumentärer och läser
internationella rapporter om tvångsarbete och de missförhållanden som
drabbar arbetarna och människorna runt spelen.
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Handels kräver att de grundläggande fackliga rättigheterna som slås fast i
ILO:s kärnkonventioner garanteras av samtliga arrangörsländer vid internationella sportevenemang. Hänsyn ska tas till arbetarnas villkor i de länder som
ansöker redan inför beslut om vilka som får kandidera till arrangemangen.
20

2.7 Arbetet för ett socialt Europa
Det övergripande målet med EU är samarbete för fred och välstånd. Tillsammans arbetar vi för att bekämpa brottslighet och göra länderna i unionen till en renare och bättre plats att bo och verka i.
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Vi kommer aldrig att acceptera att lagstiftning inom EU inskränker eller
på något sätt påverkar de grundläggande fackliga fri- och rättigheterna,
inklusive strejkrätten. Den svenska kollektivavtalsmodellen måste garanteras. Fackliga krav och likabehandling avseende lön och andra arbetsvillkor
ska gälla i det land arbetet utförs, oavsett vilket land arbetstagaren ursprungligen kommer ifrån eller är bosatt i. Därför står Handels upp för att
svenska kollektivavtal ska omfatta alla som arbetar i Sverige. För att kunna
förhandla om kollektivavtal med företag som verkar i Sverige ska de ha en
representant i Sverige.

35

Vi ser ett socialt protokoll som en av lösningarna för att skapa en bättre
balans mellan ekonomiska friheter, rörlighet över gränserna och grundläggande fackliga rättigheter för löntagarna på EU:s inre marknad.
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Vi befinner oss idag i en tid då migrantarbetare från EU söker sig till Sverige
för att undkomma fattigdom och diskriminering i sina hemläder. De kommer med hopp om en bättre framtid och en värdig behandling. Vi ska verka
för att ingen på svensk arbetsmarknad utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare
som utnyttjar migrantarbetares utsatthet. Sverige måste dessutom vara en
drivande kraft för att säkerställa EU-medborgares mänskliga rättigheter.

3. HANDELS ARBETE I VÄRLDEN
50

Händelser i vår omvärld påverkar oss alla på ett väldigt konkret sätt i dag.
En målsättning för Handels internationella arbete är att stärka den internationella solidariteten hos oss själva, som medlemmar och fackligt aktiva i
Handels. Genom kunskap om våra gemensamma förutsättningar ochutmaningar skapas en känsla av samhörighet mellan arbetare. Vi ska därför bedriva ett opinionsbildande arbete för att ge kunskap om arbetarnas villkor
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och levnadsförhållanden världen över. Vi ska också informera och utbilda
våra förtroendevalda så att de bättre kan möta globaliseringen och de nya
krav som den för med sig i deras fackliga uppdrag.

5

En möjlig väg att börja förbättra arbetarnas villkor är Fairtrade-certifiering
av produktionen. Därigenom ges möjligheter till facklig organisering och
inflytande i processen att bygga upp samhällen med tillgång till skolor och
sjukvård för arbetarna och deras familjer. Handels som organisation ska
därför, så långt det är möjligt, handla Fairtrademärkta varor. Alla avdelningar ska ha minst en utbildad Fairtradeambassadör. Genom att informera
medlemmar och skapa opinion kan vi påverka konsumenter att ställa krav
på att varorna som säljs i våra butiker tillverkas under acceptabla förhållanden. Handels bidrar till hållbar utveckling.
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3.1 Utvecklingsprojekten
I en globaliserad värld påverkas arbetsvillkoren i en region alltid av villkoren i andra regioner. Vi ska genom våra utvecklingsprojekt bidra till att
bygga upp fackföreningar i länder där arbetarrörelsen har en svag ställning.
Fokus i våra projekt ska framför allt vara medlemsvärvning, organisationsbyggande och att utveckla de lokala fackliga organisationernas förmåga
att teckna kollektivavtal. Jämställdhetsperspektivet ska alltid finnas med.
De lokala företrädarna är de som har kunskapen om de egna behoven. För
att den fackliga styrkan ska kunna växa underifrån ska de vara drivande i
arbetet. Vår roll är att bidra med stöd, kunskap och att aktivt delta i utvärdering av projekten. Handels samtliga projekt samordnas av förbundskontoret. Handels anser att det fackliga biståndet bör vara en central del av det
svenska biståndet.
3.2 Det nordiska samarbetet
Fackförbund med många medlemmar är grunden för vårt nordiska synsätt
med arbetsmarknadsmodeller som bygger på jämbördiga parter, hög organisationsgrad och starka kollektivavtal. En modell som vi värnar om och
vill sprida till fler länder i Europa. Vår kollektivavtalsmodell, utan politisk
inblandning, måste garanteras.
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Inom Nordiska Handels samordnar vi avtalsfrågor och fackliga frågor
för att tillsammans stärka vår modell på arbetsmarknaden och våra kollektivavtal. Det är därför också naturligt att vi tillsammans driver frågor
inom ramen för den sociala dialogen i EU. De fackliga frågorna samordnas
bland annat genom vårt aktiva arbete i de Europeiska företagsråden, EFR.
Vårt krav är att representanterna i företagsråden ska vara fackliga representanter. Råden är ett forum för utbyte av information och konsultation
med företaget i transnationella frågor. Däremot har råden inget mandat att
förhandla med företagen. Alla förhandlingar i fackliga frågor ska ske enligt
nationell praxis och via de nationella förbunden eller av grupper som utsetts
och erhållit mandat från de nationella förbunden.
Vi samordnar också bransch- och samhällspolitiska frågor av övergripande
karaktär med våra nordiska systerförbund i den nordiska samarbetskommittén.
3.3 Arbetet inom UNI
Handels är medlem i den globala federationen UNI, som med över 900 medlemsförbund representerar mer än 20 miljoner arbetare världen runt. Vi anser
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att UNI:s viktigaste roll är att stödja framväxten av demokratiska fackföreningar och att teckna globala avtal. Då UNI med sin kompetens och struktur
är en stor tillgång för oss, sker en majoritet av vårt internationella arbete
genom UNI. Tolkning och översättning av bakgrundsdokument ser vi som en
självklar förutsättning för vårt internationella arbete inom UNI.
Handels ska vara ledande i arbetet inom globala allianser i svenska multinationella företag i våra branscher. Vi vill också att representativiteten i UNI
ökar och att representanterna i alla beslutande organ ska spegla medlemskåren. Handels ska därför aktivt verka inom UNI för att jämställdhetsfrågor och vikten av bättre representativitet, bland annat när det gäller att
involvera fler unga, blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten på
alla nivåer inom fackföreningsrörelsen.
3.4 Globala avtal om fackliga rättigheter
Globala ramavtal är ett viktigt globalt facklig verktyg för att stärka löntagares rättigheter. Med fler globala ramavtal på multinationella företag kan
vi förändra och förbättra arbetsvillkoren för miljontals arbetare världen
över, både vad gäller grundläggande rättigheter men också möjligheten
att organisera sig fackligt och förhandla lokalt. Förbättrade villkor på de
multinationella företagen har i nästa steg ofta en positiv påverkan när det
gällervillkor på mindre, lokala företag.
Till skillnad mot dagens ensidiga löften från arbetsgivarens sida i form av
uppförandekoder är det globala ramavtalet partsgemensamt, vilket har
en avgörande betydelse. Det ger arbetstagarparten en direkt möjlighet att
kräva att arbetsgivaren följer avtalet. Det förenklar för de fackliga organisationerna att sprida kulturen från de länder där man är som starkast till
företagets övriga verksamhet. Effektivast blir avtalen om de innehåller ett
regelverk om implementering och uppföljning och en överenskommelse
om hur man löser tvister. Avtalet gör det möjligt att bygga upp en löpande dialog mellan parterna, utveckla samarbetet på global och lokal nivå
och bevaka att avtalen följs. Handels ska verka för att alla multinationella
företag med säte i Sverige inom våra organisationsområden tecknar globala
ramavtal med UNI. Huvudprincipen är att det är förbundet i det land där
företaget har sitt säte, som i samverkan med UNI tar initiativet till förhandlingar om ett globalt avtal.
3.5 Företagens ansvar för arbetstagarnas säkerhet i alla led
Efter den katastrofala arbetsplatsolyckan vid Rana Plaza i Bangladesh, där
flera tusen arbetare dog eller skadades när en textilfabrik kollapsade, skapades det så kallade Accordet (The Bangladesh Accord on Fire and Building
Safety). Det är ett avtal om brand- och byggnadssäkerhet som syftar till att
öka säkerheten på fabrikerna i landets konfektionsindustri. Det är ett unikt
avtal, det första i sitt slag. Vi uppmanar svenska företag att teckna Accordet
och andra framtida liknande initiativ som syftar till ett ökat ansvarstagande
för arbetarnas villkor i produktionsledet och respekt för fackliga rättigheter.
Handels ska verka för att alla företag inom Handels områden alltid gör sina
inköp från fabriker som respekterar de grundläggande globala fackliga och
mänskliga rättigheterna i form av ILO:s åtta kärnkonventioner.
3.6 Den sociala dialogen i Europa
Den sociala dialogen är en av hörnpelarna i den europeiska sociala modellen. Den är ett komplement till den nationella dialogen mellan parterna.
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Dialogen omfattar diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma
åtgärder. Principerna om solidaritet, ansvar och delaktighet är utgångspunkten. Dialogen är arbetsmarknadsparternas främsta medel för att få inflytande över europeiska sociala normer. Handels deltar därför aktivt i de sociala
dialoger som omfattar våra yrkesområden och branscher. Handels ska verka
för att fokus i den sociala dialogen ska ligga på branschspecifika frågor som
har en direkt påverkan på våra arbetsplatser. Det kan till exempel handla
om arbetsmiljö, anställningsvillkor, yrkesutveckling och kompetensfrågor.
3.7 Trygga jobb i Europa
Vi arbetare betalar idag för en finanskris som vi inte varit skyldiga till
att skapa. Den förda nedskärningspolitiken som satt stopp för offentliga
investeringar och som inneburit stora försämringar av välfärden har lett
till sociala svårigheter över hela Europa samt en större otrygghet på arbetsmarknaden, särskilt för unga arbetare. Handels ska därför, tillsammans med
våra fackliga kamrater, aktivt kämpa för att sätta frågan om trygga jobb
och säkra arbetsplatser högst upp på Europaparlamentets, EU-kommissionens och Europeiska rådets dagordning.
3.8 Internationellt arbete i vår organisation
Det övergripande målet med Handels internationella arbete är att genom
facklig organisering bekämpa fattigdom och ge arbetare världen över kraft
att påverka sin egen situation. Genom information och utbildningar kan vi
skapa ökad medvetenhet om vårt internationella arbete samt engagemang
och stolthet över vad vi tillsammans gör för en bättre arbetsvärld.
Avdelningarnas internationella kontaktombud är länken mellan förbundskontoret och avdelningarna. Genom denna kanal ger vi avdelningarna möjlighet att påverka vårt aktiva arbete. Inbjudan till att delta och samordning
av lokala aktiviteter vid internationella besök och seminarier i Handels regi
ska vara arbetssättet för att skapa delaktighet.
Handels ska fortsätta att verka för att arbetare världen över ska kunna engagera sig fackligt. Det gäller såväl textilarbetare i Bangladesh som butiksbiträden i Nordamerika. Att kunna påverka sin arbetssituation och ha en
lön som det går att leva på är grundläggande för att leva ett drägligt liv. Ju
fler som ansluter sig till fackföreningsrörelsen, desto större möjlighet har vi
att åstadkomma detta.
Tillsammans gör vi skillnad i världen!
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