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Jeg tror på, at synlighed og fællesskab hører sammen
Derfor skal vi skabe et HK, som vi alle er stolte af. Vi skal være synlige 
på arbejdspladserne, og vi skal være synlige i medierne. Vi skal være 
bedre til at vise vores fællesskab frem og fortælle om de mange gode 
resultater, vi alle går og skaber hver eneste dag.

Det vigtigste for mig er stadigvæk, at vi hver dag kan fløjte til og fra 
arbejde. At vi hurtigt og godt får hjulpet vores medlemmer med at få 
et job, når de mangler et. At ingen må blive chikaneret og krænket på 
arbejdet. Og at vi hver eneste dag kæmper for ligestilling.

Jeg har åndet og levet for HK næsten hele mit liv. For HK er en del 
af min fortid og min nutid – og forhåbentligt også min fremtid som 
formand for HK Danmark.  

Målsætninger:
 / HK skal være Danmarks bedste fagforening

 / Flere skal med i fællesskabet

 / HK skal være mere synlig 

 / Vi skal udnytte vores fælles styrke til at skabe resultater

 / Vi skal være en bæredygtig fagforening

Derfor stiller jeg op som formand  
Jeg drømmer om, at HK skal være Danmarks bedste fagforening. 
Vi skal stadig være tætte på vores medlemmer, vi skal yde den 
bedste service, vi skal være meget mere synlige, og vi skal skabe et 
fællesskab i HK, som vi alle kan være stolte af!

Jeg har i 30 år arbejdet for og kæmpet for medlemmerne i alle dele 
af HK. Min erfaring og det, at jeg kender hver en krog af HK, er det 
vigtigste, jeg kan tage med mig, hvis I vælger mig som formand 
for HK. 

I min tid i HK har jeg kæmpet for det gode arbejdsmiljø. Derfor har 
jeg bl.a. haft fokus på at forebygge stress og slå et slag for, at alle bør 
indføre en klar politik på arbejdspladserne, hvori der står, at chikane 
ikke kan accepteres. For chikane kan være mange ting, og der er 
stadig flere af vores medlemmer, der ikke føler, at de kan stå ved 
deres seksualitet på arbejdspladsen. Det kan ikke være rigtigt. 

I vil med mig få en formand, som hver eneste dag knokler for 
medlemmerne. En formand, der elsker at komme rundt i afdelingerne 
og møde jer medlemmer på arbejdspladserne. Min store styrke er 
min evne til at samle folk og skabe resultater.

På mange måder går det rigtig godt i HK. Det gode skal vi tage med 
os, men selvfølgelig er der også ting, der skal forandres.

Den største udfordring i HK er os selv. Jeg synes, vi har en god 
struktur i HK, der med afdelingerne sikrer, at vi hver dag er tætte 
på medlemmerne og med sektorerne hver dag får skabt faglige 
resultater. Men alt for ofte glemmer vi vores største styrke. 
Vores fællesskab. 

Medlemmer, arbejdsgivere og politikere ser alt for ofte, at HK har 
flere forskellige holdninger til de samme spørgsmål. Det mister vi 
indflydelse på – og det må ikke ske.

Vi skal have skabt en anden kultur i HK. En kultur, hvor vi bliver bedre 
til at tale sammen, så vi kan tale med samme tunge i offentligheden.


