
Uttalelse vedtatt av landsmøtet 
 
 

Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred!  
 

Fred og nedrustning  
NTL fordømmer på det sterkeste Russlands aggresjonskrig mot Ukraina og annektering av 
ukrainske landområder. Dette er brudd på folkeretten og en trussel mot hele vår verdensorden. 
Russland er ansvarlig for grusomme menneskelige lidelser og store ødeleggelser. Putin-
regimet viser hvordan demokratiet knuses av autoritære krefter. Det skjer også andre steder i 
verden. Norsk utenrikspolitikk må, enda sterkere enn før, verne om folkestyre, demokratiske 
institusjoner, menneskerettigheter, sterke sivilsamfunn og ikke minst faglige rettigheter i 
kampen for fred og demokrati i Europa og over hele verden. Tett og godt samhold og 
samarbeid i Europa er helt essensielt for å ivareta vår egen velferd og sikkerhet. Vårt naboskap 
med Russland, og rammene for Norges sikkerhetspolitikk er endret. Trygghet og sikkerhet blir 
viktigere for oss alle, og den totale beredskapen må synliggjøre dette. NTL krever at alle som 
jobber med samfunnssikkerhet og beredskap har nok tid og tilstrekkelige ressurser til å øve, 
trene og utvikle seg. Den sivile og militære beredskapen må styrkes samtidig som vi aktivt 
jobber for fred og nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen. De nordiske regjeringene bør 
arbeide for at NATO integrerer FN-traktaten mot atomvåpen i sin nedrustningsstrategi.  
 
Fagbevegelsens demokratiengasjement 
Verden beveger seg i mer autoritær retning. Rettigheter og demokratiske friheter er under 
press i mange land. Fagbevegelsen en sterk kraft som utfordrer autoritære regimer, 
organiserer protester og motstandsbevegelser og kjemper for individuelle og faglige 
rettigheter. Dette ser vi for eksempel i undertrykkende regimer som Belarus og Myanmar. 
NTL står i solidaritet med våre kamerater som kjemper for frihet, ofte med stor fare for 
eget liv.  
 
Kvinne, liv, frihet 
Kvinner har rett til å bestemme over sitt liv, sin egen kropp og bekledning. Det innebærer 
likeverdig deltakelse i utdanning og arbeidsliv. Vi kan ikke akseptere at religion misbrukes 
til å undertrykke og kontrollere kvinner. NTL står sammen med våre søstre som kjemper 
for sine rettigheter i Iran, Afghanistan, Saudi-Arabia og resten av verden. 
 
Et fritt Palestina  
NTL mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og trygghet, og ser med 
stor fortvilelse på hvordan situasjonen i Palestina har utviklet seg de siste årene. 
Okkupasjonen fortsetter, det bygges nye israelske bosettinger og Israel har terrorstemplet 
og kriminalisert internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner som jobber 
for å dokumentere brudd på menneskerettighetene.  
 
NTL krever at norske myndigheter må arbeide for at Israel avslutter okkupasjonen og 
annekteringen av palestinske landområder. Blokaden av Gaza må oppheves og den 
folkerettsstridige muren må rives. Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres 
etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt. NTL mener norske myndigheter 



må støtte en demokratisk to-statsløsning og anerkjenne Palestina som en egen stat 
innenfor grensene fra 1967. Regjeringen må aktivt jobbe for reelle fredsforhandlinger!  
 
Støtt Vest -Sahara  
Selv om Vest-Sahara ble frigjort fra spansk kolonistyre i 1975, kalles Vest-Sahara fortsatt 
Afrikas siste koloni. Vest-Sahara er et område som er rik på naturressurser, men den 
økonomiske aktiviteten er strengt kontrollert av marokkanske myndigheter. Norsk 
næringsliv spiller en viktig rolle i kampen for selvstendighet, men bidrar til å legitimere den 
marokkanske okkupasjonen ved å drive økonomisk virksomhet i Vest-Sahara. NTL krever 
at det gjennomføres en folkeavstemning om selvstendighet for Vest-Sahara, at ytrings- og 
pressefriheten beskyttes og at fagforeninger og menneskerettighets- organisasjoner kan 
arbeide trygt.  

 
• NTL krever at norske myndigheter sikrer at statens pensjonsfond og norske selskaper 

ikke bidrar til okkupasjon gjennom handel med og investeringer i selskaper som har 
eller bidrar til aktiviteter på okkuperte områder, enten det er i Ukraina, Palestina, Vest-
Sahara eller andre land.  

• NTL støtter sanksjonene mot Russland og internasjonal boikott av 
okkupasjonsmaktene. 


