
Global rettferdighet 1 

Solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er overordnede 2 
verdier og målsetninger for NTL Ungs internasjonale arbeid. Globalisering har ført til 3 
konsentrasjon av makt og ressurser på få hender. Samtidig har globalisering gitt større 4 
muligheter for enkeltmennesker og organisasjoner til å ha gjensidig kontakt på tvers av 5 
landegrenser. Utfordringen er å forme regler og demokratiske organisasjoner som kan gi 6 
bedre styring lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sterk folkelig deltagelse, organisasjonsfrihet, 7 
respekt for faglige rettigheter og rettferdig handel er avgjørende for å endre dette. 8 
 9 
Det å ytre seg og organisere seg fritt er grunnleggende menneskerettigheter og noe vi i Norge 10 
tar for gitt. Vi deltar med den største selvfølge på møter i fagforeninger, politiske partier og 11 
andre organisasjoner.  Når man samles for å protestere mot arbeidsgiver og myndighetene, går 12 
til streik for bedre arbeidsvilkår eller skriver en blogg om retten til å elske den man vil, så er 13 
det uten frykt for represalier. 14 
 15 
Respekten for arbeidstakeres rettigheter er en universell menneskerettighet. Til tross for at 16 
stadig flere land ratifiserer grunnleggende ILO-konvensjoner, er det fortsatt altfor mange som 17 
ikke respekterer dem og følger opp konvensjonene i praksis. Tillitsvalgte trakasseres, 18 
forfølges, fengsles og drepes. Kvinnelige arbeidstakere diskrimineres i arbeidslivet og i 19 
samfunnet for øvrig.  20 
 21 
Spørsmål knyttet til arbeidstakernes rettigheter og den internasjonale kampen for anstendig 22 
arbeid må være tema i WTO, IMF, Verdensbanken og i andre internasjonale institusjoner og 23 
organisasjoner som arbeider med handel. Lekkasjene fra forhandlingene om TTIP- og TISA-24 
avtalene viser at det kan ha store konsekvenser både for oss her hjemme men også for 25 
fagforeningskamerater internasjonalt.  Internasjonal handel må foregå på en måte som 26 
fremmer demokrati, menneskerettigheter, faglige rettigheter og en rettferdig utvikling. NTL 27 
Ung krever at Norge kun inngår handelsavtaler som respekterer disse prinsippene. 28 
 29 
I Norge skapte man i forrige århundre en sterk velferdsutvikling mye på grunn av sterke 30 
demokratiske organisasjoner og et organisert arbeidsliv. En sterk og uavhengig 31 
arbeiderbevegelse var og er nøkkelen til en rettferdig fordeling av velstand. NTL Ung mener 32 
at å legge til rette for en tilsvarende utvikling i andre land må være et hovedmål i norsk 33 
utenriks- og bistandspolitikk. 34 
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