
 

 

 
 
 

 

Hovedkonferansen i Aker Solutions ASA er det høyeste organet for LO organisasjonene i konsernet, og 

representerer ca 2450 LO-medlemmer i Norge, organisert i 5 LO-forbund: Fellesforbundet, Industri Energi, EL 

& IT Forbundet, FLT og Handel & Kontor. Hovedkonferansen har på sin årlige samling 12. og 13. april 2016 

fattet følgende vedtak: 

 

Vedtak om bevilgning – APL/Centro Opplæringsstipend 
 

LO-klubbene i Aker etablerte i 2008 et internasjonalt solidaritetsprosjekt med Allianse of 

Progressive Labour (APL) som både er en faglig og politisk paraplyorganisasjon i privat 

sektor på Filippinene. Konsernkonferansen for LO-klubbene i Aker har videreført 

solidaritetsprosjektet gjennom aktiv kontakt, oppfølging og årlige bevilgninger.  

 

Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions 2010 vedtok å utvide 

solidaritetsprosjektet med APL og jobbe for internasjonal solidaritet gjennom direkte støtte til 

skolering og faglig aktivitet ved å bevilge et 3-årig opplæringsstipend til APL med en årlig 

sum à kr 30.000 (totalt kr 90.000).  

Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions i 2013 vedtok å videreføre 

opplæringsprosjektet med å bevilge et nytt 3-årig opplæringsstipend til APL med en årlig sum 

på kr 35.000,- (totalt kr 105.000) med første overføring 2013. 

APL/ Centro har i tillegg til oppbygging av fagforeningsaktivitet et stort politisk engasjement 

på lokalplan i arbeidet for fattigdomsbekjempelse og menneskerettigheter og fokuserer på 

skolering og mobilisering i slumområdene og spesielt blant unge aktivister. (APL Youth) 

Veien ut av fattigdom og sosial utjevning er ofte knyttet til muligheten for skolegang og 

skolering. I et land som Filippinene er denne muligheten sterkt begrenset uten egne 

økonomiske midler. 

Tilbakemelding fra APL/Centro og møte med tidligere og nåværende studenter har vist at 

dette har vært et svært vellykket prosjekt og har bidratt til at to unge aktivister allerede har fått 

gjennomført en 3-årig universitetsutdannelse og jobber nå for APL/ Centro. I dag er 

ytterligere 6 unge fagforeningsaktivister under utdannelse i programmet og 2 av disse vil 

fullføre studiene sommeren 2016. 

 

Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions 2016 ønsker å videreføre 

opplæringsprosjektet til APL Youth/ Centro med å bevilge et nytt 3-årig 

opplæringsstipend med en årlig sum på kr. 30.000,- (totalt kr 90.000,-) med start 

overføring etter Hovedkonferansen 2016. 

 

Enstemmig vedtatt. 


