
LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

– Forskjellene øker, og det vet dere som er 
der ute. Det er lite solidaritet og samarbeid 
på toppene. Har dere merket noe til Regjeri-
ngens skattelettelser, spurte Lysbakken, 
som er tydelig på at et fargeskifte må til på 
Løvebakken om norsk matvareindustri og 
arbeidsliv skal få bedre kår. 

– Vi kan bekjempe fattigdom ved å gi 
mer til dem som har minst å rutte med. Ikke 
minst må vi gjøre noe med uføretillegget 
som forsvant. Vi må få tallene over fattige 
barn ned, blant annet med et skikkelig løft 
for barnetrygden. Samfunnet preges av vok-
sende ulikheter og sterk sentralisering, og 

her er det en sammenheng. Ressursene må 
komme folk til gode, ikke bare noen få, 
understreket SV-lederen.

Å sørge for et arbeidsliv som utjevner for-
skjellene og legge til rette for en sterk fag-
bevegelse blir viktig i årene framover, og 
derfor er det nødvendig med et regjeringss-
kifte, mener Lysbakken. 

– Folk må få makt over sine egne arbeid-
splasser og sin egen framtid. Det må være 
et arbeidsliv på folk sine premisser. Aller vik-
tigst er det å være enige om at landet 
trenger en ny retning. SV har stilt noen krav 
som avgjør om vi går i regjering eller ikke 12. 
september. Men vi er klare; vi er nødt til å 
felle regjeringen og bli kvitt Erna og Siv ved 
makta i Norge!

OSLO KONGRESSENTER: SV-leder Audun Lysbakken var klar i talen 
til NNNs landsmøte; Erna og Siv må ut av regjeringskontorene om det 
skal bli bedring i norsk arbeidsliv. 

– Skal felle regjeringen

MER TIL FOLKET: Fattigdom må bekjempes 
med å gi mer til dem som har minst å rutte 
med, og mindre til toppene, understreket  
Audun Lysbakken i sin tale til NNNs lands-
møte. 

KLAR TALE: SV-leder Audun 
Lysbakken var tydelig på at den 
blåblå regjeringen må ut av 
regjeringskontorene til høsten.
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– Trenger mer enn fagre løfter

LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

Det som er bygd i fagbevegelsen gjennom 
120 år, legger grunnlaget for et godt og 
rettferdig samfunn og arbeidsliv. Jobben nå, 
er å se framover, mener Kristiansen. 

– Vi skal bygge framtida, det er det lands-
møtet handler om. Innflytelsen på samfunnet 
avhenger og hvor mange vi er, og vi er den 
eneste organisasjonen som kan ta ansvar for 
hele samfunnsutviklingen. Et godt organisert 
arbeidsliv avspeiler et godt samfunn, hvor fri-
het, likhet og solidaritet står sentralt. Dere er 
det beste bolverket mot høyrepopulismen 
som vokser fram og truer samfunnsutviklin-
gen vår, understreket LO-lederen. 

Eksemplene på den politiske utviklingen i 
land som Nederland, Hellas og Frankrike 
skremmer LO-lederen. 

– Særlig de utfordringene høyrepopulis-
men gir oss. Vi er nødt til å opprettholde 
sysselsettingen og et godt arbeidsliv, eller så 
vil misnøyen vokse fram også her. Det han-
dler om mer enn lønna og pensjonen vår, det 
handler om hvilket samfunn vi vil at våre 
barn og barnebarn skal vokse opp i, sier 
Kristiansen. 

Hun mener retningen framover må være 
klar, med sikte på å sikre og fornye den 
norske modellen. 

– Ellers mister vi det vi setter pris på med 
det norske samfunnet. Vi er opptatt av en 
levedyktig næringsmiddelindustri. Dere rep-
resenterer alt fra jord til bord, og dere skal 
være stolte av at 20 prosent av all indus-
triproduksjon i Norge er næringsmidler. Vi 
trenger politikk som bygger opp rundt hele 
næringskjeden. 

Kristiansen trekker også frem press fra 

andre hold som utfordringer NNN og fag-
bevegelsen vil stå overfor. Matkjedene gjør 
grep som fører til oppsigelser rundt omkring 
i landet. Til sist er det de ansatte som må 
betale når tre store matvarekjeder kaster 
leverandører ut av hyllene. 

– Vi hadde jobbet lenge med en lov om 
god handelsskikk. Den ble puttet i en skuff 
hos den nye regjeringen, og den må vi sørge 
for at blir tatt fram igjen til høsten. Ingen er 
tjent med en fragmentering av arbeids-
markedet. Arbeidsministeren har sagt hun 
vil rydde opp, men vi trenger mer enn fagre 
løfter. Vi trenger handling og tiltak! Det er 
masse å rydde opp i etter fire år med 
blåblått styre, fastslår LO-lederen, og er klar 
til å snu skuta i riktig retning. 

– Vi har sett hvordan de blåblå har tatt 
flere skritt i feil retning. Framover må syssel-
settingen økes, vi må jobbe mot sosial 
dumping og et løsarbeidersamfunn. Vi skal 
banke på plass de planene vi har, og stake ut 
en kurs så flere finner plass i LO. 

OSLO KONGRESSENTER: Fagbevegelsen passerer om ikke lenge 
920.000 medlemmer. Det er avgjørende for å bygge framtida, mener 
LO-leder Gerd Kristiansen. 
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TRYGGE JOBBER: AUF-leder Mani 
Hussaini mener yrkesfagenes status må 
styrkes, samtidig som flere må få trygg-
het i arbeid og trygge jobber. 

LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

– Vi må skape flere jobber for å få ned den 
høye arbeidsledigheten, særlig ung-
domsledigheten. Situasjonen blant de 
unge er verst, hver åttende mann under 
25 år er uten arbeid, sier Hussaini. Trygg-
het i arbeid og trygge jobber er også vik-
tige momenter som vil bli viktige både før 
– og etter valget. 

– Først og fremst må vi fjerne loven 
om midlertidighet, så arbeidsgivere ikke 
lenger har muligheten til å bare skifte ut 
folk som de vil. Folk skal ha hele, faste 
stillinger. Så vil vi innføre en kollektiv 
søksmålsrett og øke fagforeningsfradrag-
et. Det er kun gjennom slike tiltak vi kan 
få flere i arbeid, mener AUF-lederen. 

Rekrutteringen til yrkesfag generelt og 
næringsfagene spesielt må styrkes for at 
ikke Norge skal mangle rekordmange 
fagarbeidere, sier Hussaini, og første krav 
må være en lærlingegaranti. 

– Vi må kunne love alle lærlingeplass. I 
dag er det litt gambling om man får fullført 
utdanningen sin eller ikke. Alle trenger – og 
må - få lærlingeplasser. Det koster penger, 
men det er en god investering, fastslår han. 

– Det får opp respekten for yrkesfa-

gene, og i tillegg er vi nødt til å følge 
gratisprinsippet. Velger man for eksempel 
å bli kjøttskjærer, er det mye dyrt utstyr 
som ikke fullt ut dekkes gjennom 
utstyrsstipendet i dag. Framtidens 
lærlinger er avhengige av å ha moderne 
utstyr som de ikke skal betale for selv, slik 
at de kan komme seg ut i jobb. 

OSLO KONGRESSENTER: AUF-leder Mani Hussaini bruker 
NNN-landsmøtet ti å samle en kravliste fra medlemmene før 
 valgkampen braker løs. To saker står i hovedfokus. 

– Trenger trygge jobber

Klumpen har ankommet landsmøtet og 
skal utforske alle delene av kongres-
senteret denne uka. Har du sett den? 

MARIA SAND, tekst
RIKKE LEINE GUNDERSEN, foto

For å øke synligheten på sosiale medier har 
NNN skapt Klumpen. For å vekke interesse for 
saker forbundet er opptatt av, dukker Klump-
en opp i animasjonsfilmer, på sosiale medier 
og noen ganger i andre sammenhenger, som 
for eksempel her med oss på landsmøtet eller 
på plakater på arbeidsplassen.

Den ikke kjønnsspesifiserte Klumpen er 
illustrert av Racecar, og er laget for synligg-

jøring av hva NNN står, for og hvilke ret-
tigheter folk har i arbeidslivet. 

– Den skulle være gjenkjennelig for folk 
overalt og det var viktig at den var lett å 
knytte tilbake til NNN. Han er basert på en 
smiley, som enkelt kan rettes mot mange 
formål og kan være i flere humør. I animas-
jonsfilmene vises det til ulike saker i arbeid-
slivet og hvorfor det er bra å være en del av 
NNN, forteller 2. nestleder Jarle Wilhelmsen. 

Klumpen er laget som en sirkel basert på 
NNN’s logo, og i videoene vises det tre av 
Klumpen for å representere at flere sammen 
står sterkere, samt for å vise til logoens tre 
sirkler. 

– Klumpen reiser rundt på bedrifter i hele 

Norge og blir med tillitsvalgte rundt på arbe-
idsplassen. Før han kom på landsmøte var 
han på Tine på Kalbakken. Bilder fra dette er 
å finnes på NNN’s nettsider, opplyser infor-
masjonsansvarlig i NNN, Bente Birkeland. 

Fortell litt om deg selv:
Jeg heter Rebecha 
 Nikolaisen og jeg kommer 
fra Troms, avdeling 8. Jeg 
jobber på Macks Ølbryggeri 
og er medlem i det sentrale 
ungdomsutvalget. 

Visste du at du var den yngste på landsmøtet?
Det tenkte jeg ikke over før dere sa det! Jeg 
er den yngste i det sentrale ungdomsutval-
get, så det kom ikke som et sjokk.  

Hva gjør du i utvalget?
Jeg ble valgt inn i fjor og jeg prøver å delta 
så godt jeg kan. De andre er jo eldre enn 
meg og de er mer erfarne, så jeg prøver å 
lære av dem og kommer med noen innspill 
nå og da. 

Hva er din viktigste sak på landsmøtet?
Arbeidskriminalitet. Etter å ha deltatt på 
sommerpatruljen og sett forskjellige situas-
joner så er det veldig viktig. 

Har du vært på landsmøte før?
Nei. Forrige landsmøte hadde jeg ikke jeg 
begynt som lærling enda. 

Så det er første gangen, er det spennende?
Det er veldig spennende. Mye å lære. Det er 
lettere for meg å gi informasjon videre til de 
yngre enn om noen eldre hadde gjort det.

Har du noen forventninger til landsmøtet?
Forslagene som ungdomsutvalget har kom-
met med gleder jeg meg til å se. 

NNNs maskot

Landsmøtets yngste
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3 PÅ LANDSMØTET
Hva synes du om åpningssermonien til landsmøtet?  

Hvem er du?   
Ingrid Alise Jensen 

Hva gjør du?   
Jeg jobber i Lofotprodukt AS 

Hva synes du om åpnings
sermonien til landsmøtet?   
Jeg synes det var kjempefint! 
Det var en fin setting over det 
hele.  

Hvem er du?   
Anders Ramberg 

Hva gjør du?   
Jeg jobber i Tine  

Hva synes du om åpnings
sermonien til landsmøtet?   
Det var veldig informativt om 
arbeidet de holdt på med. Jeg 
synes det var veldig bra.  

Hvem er du?   
Hilde Sisilie Bekken 

Hva gjør du?  
Jeg jobber for Nidar 

Hva synes du om åpnings
sermonien til landsmøtet?   
Jeg synes det var ganske bra, 
dette er min første gang på 
landsmøtet og det var et bra 
budskap i showet.   
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Følg landsmøtet på sosiale medier:

NNNlands

#NNNlm17NNNlands

facebook.com/NNNforbund


