
 
 

 

FORSLAG NR. 173 – Innstilling nr. 96 
 
Vedtatt av landsmøtet 

 
Aktivt internasjonalt arbeid 
 
Vi er en internasjonal bevegelse. Helt siden arbeiderbevegelsens framvekst i andre 
halvdel av 1800-tallet har internasjonal solidaritet vært viktig. Fagbevegelsen erkjente 
tidlig at arbeidere i alle land må stå sammen for å kjempe for felles interesser. 
 
Vårt internasjonale engasjement fortsetter. NNN er medlem i Nordisk Union av 
fødevareforbund, EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism 
Trade Unions) og IUF (International Union of Food workers). Mye av det 
internasjonale arbeidet utføres gjennom disse organisasjonene. Vårt engasjement i 
disse organisasjonene vil fortsette i kommende landsmøteperiode. 
 
Faglige rettigheter er under angrep. Fagbevegelsen er under sterkt press i mange 
land og mange steder går organisasjonsgraden ned. I en del land er det farlig å drive 
med fagforeningsarbeid. Fundamentale rettigheter som organisasjonsfrihet og rett til 
kollektive forhandlinger respekteres ikke. Tillitsvalgte arresteres og blir i noen tilfeller 
drept. Den internasjonale kapitalen har nesten fritt spillerom i store deler av verden. 
Retten til å organisere seg og forhandle kollektive avtaler er derfor helt avgjørende. 
Kun en godt organisert arbeiderbevegelse har potensiale til å være en motmakt. 
Ytringsfriheten og fundamentale rettigheter i arbeidslivet må respekteres. Vi 
fordømmer alle overgrep og vilkårlige fengslinger av tillitsvalgte og medlemmer i 
fagbevegelsen. 
 
Arbeidstakerrettigheter må inn i alle handelsavtaler. Vi må arbeide for at rike 
lands forsøk på utnyttelse av fattige land blir motarbeidet. Det krever at vi følger med 
i utviklingen i WTO-forhandlinger og Norges forhandlinger om handelsavtaler. Vi 
krever at arbeidstakerrettigheter tas inn i alle nye forhandlinger og revisjoner av 
handelsavtaler. Handelsavtalene må derfor ikke hindre fremtidige forbedringer i 
lønns- og arbeidsforhold eller miljøvern. 
 
Koronapandemien har ført til økte forskjeller. Arbeidere i store deler av verden 
står nå på bar bakke, etter å ha mistet jobb og inntekt. Mange arbeidstakere har blitt 
smittet på arbeidsplassen, grunnet dårlige smitteverntiltak. I flere land har 
vaksineringen mot Covid-19 så vidt startet. Det er mangel på penger til vaksiner og 
effektive vaksineprogrammer. Fagbevegelsen særlig i Asia, Afrika og Latin-Amerika 
sliter med å opprettholde aktiviteten og medlemstallet faller. Koronapandemien er 
global, men tilgangen til vaksiner er svært ulikt fordelt. For å stoppe smitten, må 
Norge bidra til at fattige land får tilgang på vaksiner og støtte til å gjennomføre 
vaksinering. 
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Vi samarbeider med utvalgte søsterforbund. I dag har vi et samarbeid med våre 4 

søsterforbund i Serbia, Slovakia, Cuba og Russland. Gjennom dette samarbeidet 5 

bidrar vi blant annet med kunnskap om den norske modellen for trepartssamarbeid, 6 

kollektive forhandlinger og medlemsrekruttering. I tillegg finansierer vi seminarer for 7 

tillitsvalgte. Hvilke land vi skal ha et slikt samarbeid med må kontinuerlig vurderes og 8 

evalueres. 9 

 10 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. NNN 11 

har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om utviklingsarbeid i 12 

El Salvador og Cuba. NNN ønsker å videreføre dette arbeidet for fire nye år. 13 

 14 

NNN vil: 15 

• Fortsette arbeidet og bidra aktivt i de internasjonale yrkesorganisasjonene vi 16 

er tilknyttet. 17 

• Støtte kampen for fundamentale rettigheter som organisasjonsfrihet og retten 18 

til kollektive forhandlinger i alle land. 19 

• At arbeidstakerrettigheter blir en del av alle handelsavtaler Norge er forpliktet av. 20 

• At Norge må bidra økonomisk til at vaksinen mot Covid-19 også blir tatt i bruk  21 

i fattige land. 22 

• Fortsette samarbeidet med søsterorganisasjoner og engasjementet i Norsk 23 

Folkehjelp. 24 


