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Trygga jobb och ett försvar av den svenska modellen - viktiga
budskap vid öppningen av Handels kongress
Handels ska kämpa för trygga jobb och fortsätta stå upp för den svenska modellen. Det var några avHandels ska kämpa för trygga jobb och fortsätta stå upp för den svenska modellen. Det var några av
budskapen från förbundets ordförande Susanna Gideonsson som höll tal under öppningen avbudskapen från förbundets ordförande Susanna Gideonsson som höll tal under öppningen av
Handels 25:e ordinarie kongress på Stockholmsmässan på lördagen.Handels 25:e ordinarie kongress på Stockholmsmässan på lördagen.

I talet kommenterade Susanna Gideonsson bland annat de nya kollektivavtalen inom privata butiker och lager som blev klara för
bara några veckor sedan.

– Vi ska vara stolta över att arbetsgivarnas och borgarnas prat om en frysning eller sänkning av lägstalönerna inte blev verklighet
den här gången heller. Men det är för tidigt att andas ut ännu. Vi måste fortsätta kämpa för den svenska modellen och principen att
det är parterna och inte politikerna som sätter lönerna i Sverige, sa hon i talet.

Susanna Gideonsson passade också på att hylla förbundets arbete med medlemsvärvning som gjort att Handels växt kraftig under
de senaste fyra åren. När det gäller frågan om att bekämpa otrygga anställningar har Handels nått en bit på vägen då man i årets
avtal fick med en skrivning som innebär att de som anställs på allmän visstid ska ha en anställningstid på minst 14 dagar. Men det
finns mycket kvar att göra, enligt Susanna Gideonsson som fick rungande applåder när hon krävde att politikerna skulle ta sitt
ansvar och helt avskaffa allmän visstid.

– Jag hoppas att vi på nästa kongress 2021 kommer kunna se att visstidsanställningarna inom våra branscher minskat avsevärt.
Våra medlemmar måste kunna ha trygga jobb med en lön som det går att leva på. Det är det minsta vi kan begära, löd hennes
framtidsvision från podiet i kongresshallen på Stockholmsmässan.

På plats på kongressen fanns inte bara de 250 kongressombuden utan också en hel del gäster. En av dessa var Metin Güney
generalsekreterare för fackföreningen Koop-Is i Turkiet, som såg till att anställda på IKEA i Turkiet i juni förra året kunde få sitt
första kollektivavtal.

Fakta Handels kongress:

Från lördag den 23 april till och med onsdag den 27 april håller fackförbundet Handels kongress. Under temat Stark tillsammans
ska förbundets färdriktning de närmaste fem åren utstakas. Kongressen är indelad i fyra områden: Stark tillsammans på jobbet,
Stark tillsammans i samhället, Stark tillsammans i Handels och Stark tillsammans i världen.

För mer information kontakta:

Jon Andersson, pressekreterare Handels 010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av
medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på 
www.handels.se .


