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Internasjonal solidaritet
Vi lever i en tid hvor faglige rettigheter og menneskerettigheter er under press over hele verden. Vi
som lever i det som til stadighet kåres til et av verdens beste land å bo i har derfor et spesielt ansvar
for også å bidra til å bedre vilkårene for folk i andre deler av verden.
Vi vil spesielt peke på følgende områder hvor det bør gjøres en jobb fra fagbevegelsens side.
Faglige rettigheter
ILOs kjernekonvensjoner definerer en rekke faglige rettigheter. Disse må bli en del av det
internasjonale handelsregimet slik at brudd medfører sanksjoner. ILOs arbeidstakerstandarder må
innarbeides i internasjonale handelsavtaler. NTL Sentralforvaltningen krever at norske bedrifter som
har virksomhet utenlands respekterer faglige rettigheter og sikrer reell medbestemmelse for
ansattes representanter. Også når internasjonale aktører etablerer seg i Norge må norske
arbeidstakerrettigheter gjelde.
ILOs kjernekonvensjoner må sikres en sterkere plass i norsk rett.
Internasjonal handel
For å forhindre skatteflukt og kapitalplassering i skatteparadiser må det innføres en internasjonal
skatt på finanshandel. NTL Sentralforvaltningen vil samarbeide med resten av fagbevegelsen, Attac
og andre organisasjoner som arbeider på feltet for å skape støtte til dette kravet. Norges regjering
kan her være en forløper ved å innføre nasjonale tiltak, hvor inntektene øremerkes global
fattigdomsbekjempelse.
De utskjelte TPP- og TTIP-avtalene som skal øke handelen mellom USA og henholdsvis Kina og EU har
foreløpig strandet, men kampen mot TISA og andre handelsavtaler som vil begrense nasjoners rett til
å regulere sine egne markeder må videreføres. Norge opptrer i fora som WTO som en aktør som
presser på for å legge begrensninger i lands muligheter til å regulere handel. Dette er uakseptabelt
og må stoppes.
EØS
NTL Sentralforvaltningen ser det som et demokratisk problem at EØS-avtalen i praksis binder oss til å
overta politikk og regler som vedtas i EU, siden det ikke er politisk vilje til å bruke reservasjonsretten.
Vi kan ikke godta at norsk arbeidslivslovgivning og tariffpolitikk blir diktert fra Brüssel eller at norske
tariffkonflikter blir avgjort av ESA. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk
arbeidslivslovgivning må ha forrang foran EU-regler.
NTLs landsmøtevedtak fra 2014 om utredning av alternativer til EØS-avtalen og dagens
gjennomføring og håndheving av denne må på landsmøtet i 2018 videreføres og styrkes. Kravene må
også følges opp gjennom LO.

Atomvåpenforbud
NTL Sentralforvaltningen ser med stor glede på de siste års utvikling i arbeidet med å få på plass et
internasjonalt forbud mot atomvåpen. At organisasjonen ICAN i 2017 fikk Nobels fredspris for sitt
arbeid for å få på plass et slikt forbud er svært gledelig, og vi krever at Norges regjering ser bort fra at
vi har allierte med slike våpen og slutter seg til FN-resolusjonen om forbud.
Tenke globalt, handle lokalt
NTL Sentralforvaltningen vil fokusere på at internasjonal solidaritet først og fremst handler om å
styrke grunnplansorganiseringen verden rundt. Utvikling av fagbevegelse og arbeiderorganisering
både her hjemme og ute i verden rundt oss er her spesielt viktig. NTL Sentralforvaltningen skal
framheve dette perspektivet, og også dra med andre organisasjoner på å knytte kontakter og skape
aktivitet.
Økende ulikhet fører stadig til nye konflikter. Arbeidsplassorganisering er den viktigste måten å snu
denne utviklingen på. NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for mer samarbeid med fagbevegelsen i
alle land, både gjennom direkte kontakt og økonomiske bidrag.

