
Framtiden krever sterke fellesskap 

NTL kjemper for et samfunn der individualisme og profittjag ikke fortrenger 
fellesskapsløsninger og solidaritet. Vi vil bekjempe ulikhet og utenforskap gjennom et 
regulert arbeidsliv og økonomisk utjevning.  

God rekruttering er avgjørende for å styrke fellesskapet og skape endring i tråd med 
NTLs verdier og formål. For å sikre kampkraft må vi organisere bedre og bredere. Vi 
må nå flere grupper med vårt budskap og verve flere medlemmer. De som arbeider i 
våre organisasjonsområder skal vite at NTL bidrar til den enkeltes trygghet gjennom 
kollektive rettigheter og at NTL er et sterkt og engasjerende fellesskap hvor man ikke 
står alene.  

NTL er et forbund hvor vi sammen bygger videre på det norske samfunnets 
suksesshistorier. Faste jobber. Sykelønn. Ferie. Kvinners yrkesdeltakelse. Dette er et 
resultat av mange års krav og kamp fra skolerte og aktive arbeidstakere som gjennom 
fag- og arbeiderbevegelsen har dannet et fellesskap for faglige rettigheter. 
Arbeidstakerrettigheter og samfunnsgoder er ikke vunnet en gang for alle. NTL 
arbeider for å slå tilbake angrepene på solidariske og inkluderende ordninger.  

Et godt organisert arbeidsliv er avgjørende for å inkludere flere og beholde en høy 
sysselsetting. Fellesskapet som arbeidsplassene våre utgjør, er viktig for folk og viktig 
for landet. I et organisert arbeidsliv blir ansattes arbeid verdsatt og deres fritid 
respektert, medbestemmelsen styrkes heller enn svekkes, og de tillitsvalgte tas med i 
beslutningsprosesser på et tidligst mulig tidspunkt. Virksomhetene skal utvikles i 
fellesskap mellom partene, ikke gjennom arbeidsgivers alenegang.  

NTL vil arbeide videre for kollektive avtaler, bedre samarbeid og mer solidaritet mellom 
grupper av ansatte og enkeltindivider i staten, overenskomstsektoren og i hele 
arbeidslivet for øvrig.  

Framtidens sterke fellesskap må også bygges gjennom allianser og fellesskap med 
andre som deler våre visjoner. Fagbevegelsens internasjonale samarbeid handler om å 
bygge allianser, lære av hverandre og styrke solidariteten. Kampen for rettferdig 
omstilling, grønne arbeidsplasser og bedre klima er et godt eksempel på en kamp som 
ikke vinnes alene.  

NTL tar kampen for sterke fellesskap 
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