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Principprogram och handlingsprogram
I vårt principprogram och våra handlingsprogram tar vi upp de viktigaste utmaningarna i
omvärlden för våra medlemmar och Handels som organisation. Det ger en grund för kongressen att peka ut vilken väg vi ska gå för att hitta lösningar som gynnar och stärker våra
medlemmar.
1. Principprogram för jämlikhet
Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift.
Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och
samhället.
2. Handlingsprogram för framtidens branscher
Programmet handlar om hur jobben och våra branscher utvecklas, till exempel när det
gäller ny teknik. Den snabba utvecklingen sätter fokus på Handelsmedlemmars yrkesskicklighet och rätten till kompetensutveckling. Programmet tar även upp behovet av en
hållbar utveckling, trygga omställningsmöjligheter och frågor som rör utbildning och en
aktiv arbetsmarknadspolitik.
3. Handlingsprogram för trygga jobb
I detta program beskriver vi villkoren i arbetslivet och vägen mot trygga jobb. Att anställda ska ha inflytande över arbetstiden och lönen, må bra och trivas på arbetsplatsen.
4. Handlingsprogram för facklig styrka
Syftet med det här programmet är att staka ut vägen framåt för vår organisation.
Fokus handlar om att bygga organisationen så att vi blir många och därmed starka.
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Handlingsprogram för facklig styrka
1. Låg organisationsgrad är vår stora utmaning
Styrkan i Handelsanställdas förbund som organisation består i att vi har ett stort antal
medlemmar inom de branscher vi organiserar. Därför har vi länge fokuserat på värvning och
att bygga upp en facklig organisation på arbetsplatserna. Trots det har antalet medlemmar
minskat markant sedan början av 2000-talet. Organisationsgraden för arbetare i Sverige, det
vill säga andelen anställda som är medlemmar i facket, har minskat under lång tid. År 2019
var organisationsgraden i genomsnitt 59 procent och ännu lägre för utrikesfödda.
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Orsakerna till den minskade organisationsgraden är flera och problemen delar vi med andra
förbund inom LO-kollektivet. Vad vi kan säga säkert är att Handels måste göra mer för att
vända utvecklingen och våga pröva nya metoder för att klara av utmaningarna.
Organisationsgraden påverkas till stor del av hur arbetsmarknaden ser ut. Allt fler anställda
jobbar under tillfälliga och otrygga förhållanden, vilket påverkar vår möjlighet att organisera dem. En majoritet av de anställda inom handeln saknar heltid och fast anställning.
Bland kvinnliga arbetare, framför allt butiksanställda, har bara en fjärdedel fast anställning
på heltid. Andelen visstidsanställda inom handeln som är medlemmar i facket var endast
33 procent år 2019, jämfört med 62 procent bland fast anställda. Framväxten av otrygga
anställningar, och svårigheten att nå och värva medlemmar med dessa villkor, är därför
en av huvudorsakerna till nedgången i organisationsgrad. Utbredningen av den så kallade
gig-ekonomin utgör ännu en risk som kan påverka framtida möjlighet till organisering.
Coronapandemin har satt frågan om osäkra anställningar på sin spets. När krisen kom
var tryggheten viktigare än någonsin, och avsaknaden av den har aldrig varit mer påtaglig.
En fungerande facklig organisation möjliggjorde för ett snabbt införande av korttidspermitteringar som gjorde att många jobb kunde räddas. Samtidigt förlorade många inom våra
branscher sitt arbete, särskilt de med otrygga anställningar som ofta fick gå på direkten.
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Anställningstryggheten och vikten av facklig organisering blev tydlig för många under pandemin och Handels medlemsantal växte rekordartat. Den långsiktiga effekten av pandemin
på organisationsgraden är dock fortfarande okänd och trots det högre medlemsantalet kvarstår samma problem gällande organisering som innan pandemin.
Digitalisering och globalisering påverkar arbetsmarknaden märkbart. Det syns tydligt när
nya branscher växer fram. Eftersom branscherna är nya finns inte facket där av tradition och
de anställda har kanske inte varit medlemmar tidigare. Då kan anslutningen till facket till
en början vara lägre än i de traditionella handelsbranscherna. Under nuvarande kongressperiod har vi gjort stora framsteg med att värva nya medlemmar och bygga fackliga strukturer inom e-handeln. Exemplet visar att det är möjligt att organisera nya branscher när vi
fokuserar på det.
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Omvandlingen av existerande branscher påverkar också möjligheten att organisera. När nya
yrkesroller växer fram ska det vara självklart att även dessa anställda ska känna sig hemma i
vårt förbund och vilja bli medlemmar.
Digitaliseringen har också påverkat Handels som organisation märkbart, särskilt under
coronapandemin. Under pandemin genomgick organisationen en omfattande och snabb
omställning till digital verksamhet. De nya formerna för verksamheten har sina tydliga be4

gränsningar, samtidigt har de fört med sig många fördelar. Medlemmar och anställda som
tidigare haft svårt att delta i verksamhet på lika villkor – till exempel på grund av livspusslet
eller var någon bor – har haft större möjligheter att delta på grund av digitala aktiviteter.
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En stor del av de anställda i våra branscher är unga. Centralt för värvnings- och organiseringsarbetet har därför varit att engagera och stärka nya aktiva unga på arbetsplatserna.
Arbetet har varit framgångsrikt, men medlemsantalet bland unga är fortfarande lågt. År
2019 var endast 38 procent av unga i åldern 16–24 år inom handeln medlemmar, jämfört
med 68 procent i gruppen 45–64 år. Orsaken till att så få unga är medlemmar beror på att
de i väldigt hög grad har otrygga anställningar. År 2019 hade endast 27 procent av arbetare
i åldern 16–29 år en fast anställning på heltid.
Att bygga styrka som organisation är nödvändigt för att vara starka gentemot arbetsgivarna.
Men Handels har även ett annat uppdrag: att förbättra samhället för medlemmarna. Detta
görs genom att påverka makthavare på olika nivåer, påverka politiska beslut och bedriva
opinion i viktiga frågor. Under kongressperioden har Handels fått genomslag i media för en
rad viktiga frågor och vi har drivit ett strategiskt påverkansarbete gentemot makthavare och
beslutsfattare. Men både medlemmar och förtroendevalda behöver få bättre förutsättningar
att själva engagera sig politiskt.
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Förändringar i omvärlden, såväl i Europa som globalt, kommer sannolikt att påverka svenska
fackliga organisationer ännu mer i framtiden. Det kan handla om löner eller sociala reformer
som ska gälla överstatligt eller avtal som ska gälla företag och anställda över landsgränser.
Sannolikt kan det påverka vår modell att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om
löner och andra villkor utan politisk inblandning. Detsamma gäller om multinationella företag som har en negativ syn på facket skulle öka sin etablering i Sverige. Organisering blir då
en större utmaning och kräver nya strategier. Vårt internationella arbete är centralt för att
hantera de utmaningar som kommer, eftersom dessa måste mötas tillsammans med våra
kamrater i andra länder.
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Handels internationella arbete handlar även om att stärka fackföreningsrörelsen internationellt. Det här görs dels genom att vi deltar i internationella fackliga sammanhang där vi stöttar och delar erfarenheter med fackligt aktiva i andra länder och dels genom våra utvecklingsprojekt.
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Kunskap är makt och en förutsättning för att kunna påverka och förändra. En av arbetarrörelsens grundidéer är att kunskap och bildning ska komma alla till del, även de som inte
går vidare till universitet eller högskola efter den obligatoriska skolan. Därav begreppet
folkbildning. Våra studier är en del av detta. 2016 års kongress beslöt att verksamheten ska
utföras mer tvärfackligt och inriktningen fortsätter nu när ett nytt studiesystem är på plats.
Antalet kurser har ökat, fler utbildningar kan läsas som första kurs utan förkunskaper och
den grundläggande medlemsutbildningen har förlängts. Men det är fortfarande problem med
jämställdhet bland kursdeltagare. Trots att en klar majoritet av Handels medlemmar och
förtroendevalda är kvinnor är kvinnor minoritet på vidareutbildningarna. Det är en utmaning
för kommande kongressperiod.

2. Organisering och medlemsvärvning
Organisering handlar om vårt arbete med att Handels ska bli fler och starkare. Det inkluderar
värvning, att bygga organisation och att hantera utträden. Grunden för facklig styrka är att vi
är många medlemmar på arbetsplatserna. Därför är det viktigaste uppdraget för alla fackliga
företrädare att värva nya medlemmar och få befintliga att stanna kvar.
Fackets representanter och det fackliga arbetet måste vara synligt på arbetsplatserna. Som organisation måste vi bli bättre på att stödja förtroendevalda och vanliga medlemmar att prata
om det fackliga medlemskapet och att värva sina arbetskamrater.
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Med tanke på den stora andelen unga i våra branscher är det viktigt att fortsätta arbetet med
att engagera och stärka unga på arbetsplatserna. Förbundets ungdomsverksamhet spelar en
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stor roll i att ta tillvara medlemmarnas intresse, få fler att engagera sig, sprida facklig medvetenhet och värva fler medlemmar.
Stora utmaningar under kommande kongressperiod är såväl att värva unga som de med
otrygga anställningar. Grupperna är delvisa samma och de utmärker sig genom att andelen
fackligt anslutna är färre än i andra grupper på arbetsmarknaden. Men det behövs ändå
separata strategier för att hantera båda grupperna. Under kongressperioden behöver Handels
fokusera på att värva människor med otrygga anställningar.
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Att informera elever i gymnasieskolor om facket och arbetslivet är en grundläggande del av
vår ungdomsverksamhet. Genom skolinformation sprider vi både nödvändig kunskap och
värvar elevmedlemmar. Ett sätt att nå fler skolelever med facklig information är att värva fler
skolinformatörer och att öka samarbetet med andra fackförbund inom LO.
Vi bör också bidra med fler skolinformatörer till facklig information för de studieförberedande programmen i gymnasiet, som genomförs via LO. Det är viktigt för oss, eftersom många
av studenterna får jobb i handeln.
En annan viktig arena för medlemsvärvning är sociala medier och digitala kanaler. Dels handlar det om att det ska vara så enkelt som möjligt att göra en medlemsansökan när du bestämt
dig för att bli medlem. Dels handlar det om att olika slags sociala medier och digitala kanaler
kan vara det ställe där du upptäcker och får kunskap om facket. Under kongressperioden har
det digitala värvningsarbetet utvecklats markant, någonting som bör fortsätta framöver.

20

All kontakt med Handels ska vara så enkel och smidig som möjligt, oavsett om det gäller att
bli medlem, gå en kurs, påverka sin situation på jobbet, få rådgivning eller något annat.
I nya branscher där facket ännu inte har en självklar roll är det viktigt med ett riktat organiseringsarbete. Det handlar om att synas och vara på plats så att alla på arbetsplatsen vet varför
facket behövs och att Handels är det självklara alternativet.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
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•

Att värva medlemmar i nya branscher.

•

Att värva fler anställda med otrygga anställningar.

•

Att stödja förtroendevalda och medlemmar i värvningsarbetet.

•

Att skolinformationsverksamheten stärks och fler skolinformationer genomförs.

•

Att vi bidrar med fler skolinformatörer till facklig information för de studieförberedande gymnasieprogrammen.

3. Så gör vi organisationen starkare
Det räcker inte bara med att vara många medlemmar. Först när det finns en väl fungerande
organisation för det fackliga arbetet blir vi så starka att vi verkligen kan förändra och påverka.
I takt med att arbetsmarknaden och branscher utvecklas och förändras måste vi anpassa vårt
sätt att organisera oss.
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Under coronapandemin lyckades Handels genomföra en omfattande omställning av verksamheten, från fysisk till digital. En digital verksamhet kan aldrig helt ersätta fysiska möten, men
fördelarna med att erbjuda digital verksamhet har framgått med tydlighet under pandemin.
För att Handels ska vara en så inkluderande organisation som möjligt där alla kan delta i vår
verksamhet behöver vi använda den kunskap vi fått för att fortsätta erbjuda digital närvaro
på sammankomster och möten i den mån som är möjlig.
Att nya branscher saknar gamla inarbetade strukturer för fackligt arbete är både ett problem
och en möjlighet. Det handlar ofta om att det saknas kunskap om vad facket är. Då är det
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viktigt att ta tid till ett bildande arbete i samband med värvning av nya medlemmar. Vi behöver fokusera på att bygga organisationen och organisera nya branscher, så som vi med
framgång gjort inom e-handeln.
Handels har ett ansvar att värna om alla som arbetar inom våra branscher och arbeta för att
alla har schysta villkor. I takt med att arbetsmarknaden förändras växer nya sätt att arbeta
fram, där förhållandet till den som ger arbetet inte är tydligt. Anställda på bemanningsföretag har arbetsgivare som är en annan än den vars arbete de utför. Då är det svårt att påverka
arbetsuppgifter och förhållandena på arbetsplatsen.
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Det kan också vara så att det saknas både anställning och en tydlig arbetsgivare, trots att behovet och beroendeförhållandet är detsamma som en vanlig anställd. Frisörer med hyrstol,
gig-arbetare och egenföretagare kan alla arbeta inom våra branscher, men de arbetar ofta
under omständigheter som gör det svårare att organisera sig. Hur dessa grupper av arbetare
ska kunna gå samman och få sina gemensamma behov tillgodosedda är frågor som vi och
fackföreningsrörelsen i stort behöver ta ställning till.
Vilken facklig organisation som behövs varierar mellan olika arbetsplatser. På stora arbetsplatser handlar det om att bilda fackklubbar. Men det är också viktigt att se till att fackliga
representanter finns på mindre arbetsplatser, i form av fackombud och handelsombud.
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Alla anställda på arbetsplatsen måste kunna delta i det fackliga arbetet. Det gäller även bemanningsanställda, vars egentliga arbetsgivare är en annan. Samtliga på arbetsplatsen förtjänar en god arbetsmiljö, både de ordinarie anställda och de som är inhyrda från bemanningsföretag. Ett samarbete mellan fackklubben på arbetsplatsen och de bemanningsanställda
behövs för att de inhyrda anställda bättre ska kunna påverka förhållandena där de jobbar.
Att vara född i ett annat land eller att vara andra generationens invandrare kan också föra
med sig att det är svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Andelen utrikesfödda som är
med i facket är låg och därför måste vi utveckla strategier för att öka kunskapen om facket
och medlemskapet. Det är viktigt att nå ut med information om anställdas rättigheter och att
motverka utnyttjande genom facklig organisering.
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Även arbetskraftsinvandrare har en svag position på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden,
eftersom de är starkt beroende av arbetsgivaren. Det innebär att många utnyttjas. Reglerna
kring arbetskraftsinvandring gör att det blir svårt för facket att stödja de anställda. Men alla
som arbetar i våra branscher måste kunna få det stöd som är möjligt och därför behövs strategier för att bli bättre på att nå arbetskraftsinvandrare. Samtidigt måste vi arbeta politiskt
för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning.
Handels förtroendevalda ska spegla medlemskåren. Jämställdhet och mångfald behöver beaktas på alla nivåer. Det gäller allt från rekrytering av förtroendevalda till att bredda deltagandet på våra kurser, ett politiskt arbete och ett fackligt organiseringsarbete för att stärka
olika gruppers position och möjlighet till facklig organisering.
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Kvinnor har oftare än män osäkra anställningar och tar dessutom ett större ansvar för det
obetalda hemarbetet. Därför behöver vi driva frågor som påverkar kvinnors möjlighet att
organisera sig och ta förtroendeuppdrag. Alla människor, oavsett etnisk bakgrund, ska
behandlas lika och arbete mot diskriminering är mycket viktigt, även i vårt interna arbete.
Att organisationen ska spegla medlemskåren innebär också att arbeta för att unga kan ta
på sig fackliga uppdrag, eftersom de utgör en stor andel av våra medlemmar.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att bygga fackliga strukturer i och organisera nya branscher.

•

Att fortsätta erbjuda möjligheten till digital närvaro på sammankomster och möten.

•

Att utveckla en strategi och ett förhållningssätt där det inte finns för grupper
som Handels i dagsläget inte organiserar.

•

Att en politik förs som ökar olika gruppers möjlighet att organisera sig.
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4. Medlemmens behov står i fokus
Trots att Handels sedan länge värvat ett stort antal nya medlemmar varje år blir resultatet
inte automatiskt ett plus. Det beror delvis på den stora omsättningen i våra branscher,
speciellt inom handeln, unga människor som får sitt första jobb och sedan går vidare till
något annat. Men det kan även ha andra orsaker. Därför är det viktigt att konsekvent och
metodiskt ta reda på varför medlemmar lämnar oss så att vi kan förbättra det som skulle
kunna få dem att stanna kvar.
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Medlemstiden kan ses som en resa, där rätt kunskap och hjälp ska erbjudas vid rätt tillfälle
och där det ska vara lätt att engagera sig när och hur mycket du vill. I början på resan förklarar vi vad medlemskapet innebär och längs vägen påminner och uppmuntrar vi till att lära
mer genom utbildningar och andra sätt att engagera sig. Det ska vara enkelt att ta kontakt, få
kunskap och hjälp med det som är aktuellt för medlemmen vid varje tillfälle i livet.
Alla slags åtgärder som syftar till att behålla medlemmar är viktiga. En del i det arbetet är att
utgå från vad medlemmen vill ha och behöver, så att medlemskapet är självklart för individen
under hela tiden som anställd.
Organisationens lärdomar om digital verksamhet kan med fördel användas för medlemsvård
och studier. Som en del i välkomstprocessen för nya medlemmar, och för andra anställda
inom våra branscher, bör de digitala verktygen utnyttjas för att erbjuda en flexibel och tillgänglig facklig introduktion.
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Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att minska antalet utträden.

•

Att förbättra och utveckla åtgärder för att behålla medlemmar.

•

Att utveckla digitala verktyg för en flexibel och tillgänglig facklig introduktion
för anställda på Handels arbetsplatser.

5. Internationellt arbete för global facklig styrka
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Våra branscher blir i snabb takt allt mer globala. Många företag har leverantörer och underleverantörer i andra länder och hur företagen agerar bestämmer villkoren både för dem som
säljer och dem som tillverkar varorna. Politiska beslut som påverkar våra branscher fattas
också på internationell nivå. Därför måste fackligt arbete ske även där och i solidaritet med
arbetare i andra länder.
Internationell facklig styrka behövs inte minst för att motverka den globala marknadens
mörkare sidor och de internationella företagens dominans. I vårt samarbetsorgan UNI Global
Union omsätter vi solidariteten i handling, delar erfarenheter och stödjer varandra i det fackliga arbetet. Detsamma gäller våra europeiska fackliga samarbeten.
I stora delar av världen har arbetare svårt att organisera sig fackligt för att förbättra sina villkor. Våra utvecklingsprojekt i andra länder fyller en viktig funktion och är nödvändiga för
att stärka fackföreningsrörelsen globalt. Av samma anledning är det viktigt att arbeta med
svenska företag för att se till att fackliga rättigheter respekteras även i andra länder där företaget har leverantörer.
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Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att säkra schysta villkor i alla produktionsled.

•

Att stärka det internationella samarbetet.

•

Att utveckla våra internationella utvecklingsprojekt.

•

Att höja beredskapen för etableringen av större multinationella företag
inom EU och i Sverige.
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6. Studier ger kunniga och starka medlemmar
Efter 2016 års kongressbeslut om ett mer tvärfackligt studiesystem har Handels tagit stora
steg i den riktningen. Vi ska fortsätta arbeta tvärfackligt under kommande kongressperiod
– andra fackförbund, LO, ABF och arbetarrörelsens folkhögskolor är självklara samarbetspartners.
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En del i att utveckla studiearbetet har varit att erbjuda digitala distansstudier, en process som
påskyndats i och med coronapandemin. Digitala studier kan aldrig ersätta fysiska, men fungerar som ett bra komplement till ordinarie studieverksamhet. Digitala studier kan öka tillgängligheten och gör det möjligt för fler medlemmar att ta del av våra kurser. Digitaliseringsarbetet med våra studier ska fortgå under kommande kongressperiod.
Alla medlemmar behöver kunskap för att första värdet av att vara med i facket. Det handlar
om fackets roll i samhället och vilka rättigheter, förmåner och skyldigheter du har i medlemskapet. Att uppmuntra till och göra det möjligt att gå fackliga utbildningar är därför ett sätt
att behålla medlemmar och i längden också värva nya. Men många medlemmar känner inte
till våra utbildningar. Därför är det viktigt att informera om värdet av utbildning, vilka utbildningar som finns och hur man söker dem.
De kunskaper studierna ger måste spridas och stanna kvar på arbetsplatserna. Uppföljning är
därför viktigt, till exempel när förtroendevalda gått utbildning. Alla medlemmar på arbetsplatsen bör informeras om och uppmanas att gå en facklig utbildning.
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Att känna till sina rättigheter och få de verktyg som krävs för att organisera sig är som viktigast när ens ställning på arbetsmarknaden är som svagast. Därför är det ett stort problem
att vi har svårt att nå medlemmar med otrygga anställningar. Denna medlemsgrupp har det
ofta särskilt svårt att ta en dag ledigt för fackliga studier. Situationen förvärras av att många
med otrygga anställningar inte kan planera sin arbetsvecka och därför har svårt att planera in
att gå en facklig kurs. Det behövs en strategi för att nå dessa grupper och en sådan kan med
fördel samordnas med andra förbund inom LO.
Vilka som deltar i studieverksamheten ska också spegla medlemskåren, såväl när det gäller
grundutbildningar som vidare- och spetsutbildningar. När vi rekryterar deltagare till kurser
bör vi aktivt rekrytera dem som tidigare varit underrepresenterade. Det gäller exempelvis
kvinnors deltagande i fackliga spetsutbildningar. Våra kurser ska nås av så många olika
grupper av medlemmar som möjligt.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
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•

Att öka kännedomen bland medlemmarna om våra utbildningar.

•

Att öka andelen medlemmar som går våra utbildningar.

•

Att öka kunskapen om facket och arbetstagares rättigheter bland de med otrygga
anställningar.

•

Att bredda deltagandet på våra kurser så att det speglar medlemskårens
sammansättning.

•

Att finna bra digitala lösningar för distansstudier och distansverksamhet för
sin medlemskår.

7. Politisk påverkan och opinionsbildning
Vår uppgift som fackförbund är att värna medlemmarnas intressen. Det är också den vägledande principen i allt påverkansarbete. Därför ska Handels vara en aktiv och relevant röst
i samhällsdebatten och arbeta med att påverka politiken, både lokalt, nationellt och internationellt. Styrande för vårt arbete är våra kongressbeslut och våra långsiktiga mål inom LO.
Därför sker en del av Handels påverkansarbete inom LO för att både nå existerande och utforma nya gemensamma mål.
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Det finns ett oändligt antal frågor för Handels att engagera sig i. För att påverkansarbetet ska
kunna vara effektivt behöver vi kunna rikta in oss på fokusfrågor som håller under en längre
tid. I frågor som är viktiga för oss behöver vi vara proaktiva snarare än reaktiva i så stor utsträckning som möjligt, utan att förhindra våra möjligheter att agera på händelser i vår omvärld.
Idag sker en stor del av det politiska samtalet i digitala och sociala medier. Närvaro där är
centralt för att kunna nå ut till medlemmar såväl som att påverka samhällsdebatten i stort.
Här ska vi våga testa metoder och utveckla vårt arbete för att vara med och forma samtalet,
nå ut till fler och utöva påtryckningar mot makthavare.
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För att få politiska beslut som gynnar våra medlemmar måste det finnas fler fackliga röster i
politiken. Därför ska vi stötta medlemmar att gå från lokalt fackligt engagemang till politiskt
sådant. Det här arbetet ska också ske inom LO, tvärfackligt och inom arbetarrörelsen i stort.
Inte minst är det viktigt att fler unga medlemmar har möjligheten att engagera sig politiskt.
Ett tätare samarbete mellan å ena sida SSU och S-Studenter och å andra sidan de lokala ungdomskommittéerna kan stärka unga medlemmars politiska inflytande. För att värna våra
medlemmars intressen har Handels en unik facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna som ska fortsätta under kommande kongressperiod.
Politisk påverkan handlar inte bara om att påverka dem vi redan samarbetar med. Vi måste
nå ut till alla som kan tänkas lyssna, förstå och förhoppningsvis agera. Därför behöver vi
också arbeta med att hitta nya allianser i enskilda frågor och att påverka dem som inte redan
tycker som vi. Det betyder att vi även behöver rikta oss till politiska partier och organisationer som vi inte har något etablerat samarbete med eller som vi inte delar åsikter med.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att LO:s långsiktiga mål uppnås.

•

Att utveckla vårt digitala påverkansarbete.

•

Att fler medlemmar engagerar sig politiskt.

•

Att få genomslag i politiken för frågor som är viktiga för våra medlemmar.

•

Att hitta nya allianser och samarbetspartners för att få genomslag för politik
som gynnar Handels medlemmar.
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