FORSLAG TIL KONGRESUDTALELSER
U1 - HK Hovedstaden:
Velfærdsforligets automatiske stigning i pensionsalder skal stoppes
Lønmodtagernes arbejdskraft, kompetencer og engagement er fundamentet for virksomhedernes
værdiskabelse og samfundets velstand. Alle bidrager vi så meget og så Iænge vi kan, hvilket er en
fordel for virksomhederne, for samfundet og for de fleste lønmodtagere.
Men for HK er det afgørende, at der er gode leveår tilbage, når lønmodtagere trækker sig tilbage
på pension. Derfor skal der sættes en stopper for velfærdsforligets automatik om, at teoretisk
levealder medfører en tilsvarende højere pensionsalder for alle. Hvis levealderen faktisk stiger, må
det ikke alene føre til flere år pa arbejdsmarkedet. Det bør også føre til, at lønmodtagerne får flere
gode leveår pa pension.
HB’s indstilling: Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages med det ændringsforslag, der
fremlægges på kongressen. Ændringsforslaget skal aktualisere udtalelsen.

U2 - HK Hovedstaden:
Udhulingen of dagpengesystemet truer den danske model
Massive forringelser af dagpengene, herunder udhulingen of dagpengedækningen, karensperiode
og stramningen of genoptjeningskravet, har allerede gjort stor skade på danske lønmodtageres
oplevelse af, at deres forsørgelsesgrundlag er nogenlunde sikret ved arbejdsløshed.
Forringelserne har gjort det mindre værdifuldt og relevant at være medlem af en a-kasse. Og de
har allerede medført, at der mange steder i fagbevægelsen tales om, at længere opsigelsesvarsler
og bedre jobsikkerhed bør rejses som krav ved overenskomstforhandlingerne.
Den fortsættende forringelse af dagpengesystemet er dermed en åbenlys og alvorlig trussel mod
den danske model, der i mere end en menneskealder har været rygraden for dansk velstand og
dansk økonomi. Derfor er det hjerteblod for HK at få stoppet udhulingen af dagpengedækningen
og få rettet op på dagpengenes efterslæb i forhold til Iøn- og prisudviklingen. Som led i
genopretningen skal det igen være lettere at genoptjene retten til dagpenge.
Motivation:
Genopretningen af dagpengene skal foregå i forhold til Iøn- og prisudviklingen som dokumenteret
af Danske A-kassers beregninger.
HB’s indstilling: Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages med det ændringsforslag, der
fremlægges på kongressen. Ændringsforslaget skal aktualisere udtalelsen.
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U3 - HK Ungdoms Landsudvalg:
HK skal være ungdommens fagforening
Den danske fagbevægelse skal med ind i fremtiden! Hvis det mål skal opfyldes, er det ekstremt
vigtigt, at vi tager de yngste medlemmer og de potentielle medlemmer endnu mere alvorligt. Dette
er en af tidens vigtigste prioriteringer for HK Danmark.
Fagbevægelsen står i en kritisk situation, hvor manglen på unge medlemmer i disse år er
skræmmende stor. Det er ikke mindst kritisk, fordi de medlemmer, vi mangler nu, også er de
medlemmer, som skal være fundamentet for fagbevægelsen i fremtiden – i denne sammenhæng er
HK desværre ingen undtagelse.
Der findes en tykhudet misforståelse om, at de yngste generationer skulle være mere
individualiseret end tidligere generationer og derfor vælger vores fællesskaber fra. Det er heldigvis
en misforståelse, der efterhånden er skudt godt og grundigt i sænk. Den danske ungdom vil gerne
fællesskaber! Men hvorfor fravælger de vores faglige fællesskab? Tilbyder vi det korrekte til
ungdommen? Føler de sig set og prioriteret af et samlet HK?
Spørgsmålene er sikkert mange flere, men ét er sikkert: der er brug for handling nu!
HK Ungdom Danmark foreslår, at HK Danmark forpligter sig over for kongressen til igennem HB
eller andre relevante fora at diskutere problemstillingen og fremsætte løsningsforslag hurtigst
muligt i kongresperioden.
Ligeledes foreslår HK Ungdom Danmark, at HK Danmark med det samme opprioriterer arbejdet
for unge medlemmer i HK. Både for at styrke nuværende unge medlemmers oplevelse af og
tilknytning til HK. For at udvikle og forbedre hvad vi tilbyder vores unge medlemmer. Og for at
øge og forbedre kendskabet til og værdien af medlemskab i HK over for unge.
HB’s indstilling: Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.
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