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Den internasjonale situasjonen og faglig solidaritet 
Landsmøtet i Norsk Tjenestemannslag konstaterer at den internasjonale utviklingen siden landsmøtet i 
2006 ikke har brakt oss nærmere en fredelig og rettferdig verden. Store deler av verden er preget av 
krig, terrorhandlinger, brudd på menneskerettighetene, undertrykkelse, nød og sult. Både den enkelte, 
Norge som nasjon og det internasjonale samfunn må gjøre mer for å endre dette.  

 
Faglige rettigheter og tillitsvalgte  
En del land i Latin-Amerika har en positiv utvikling med hensyn til faglige rettigheter, nasjonal 
kontroll over naturressursene og deltakende demokrati. Imidlertid viser årsrapporten fra International 
Trade Union Congress (ITUC) brudd på faglige rettigheter. Rapporten dokumenterer en dramatisk 
økning i antall drepte fagorganiserte i 2009. 101 drepte er en økning på 30 % fra året før. 22 av de 
colombianske fagorganiserte som ble drept var fagforeningsledere, fem av dem var kvinner. Økningen 
av volden i Guatemala og Honduras fulgte også den negative utviklingen vi har registrert de siste 
årene. I Colombia kan det å stå opp for grunnleggende rettigheter for arbeidstakerne bety dødsdom. 
Landsmøtet krever at regjeringen bruker alle de muligheter den har til å påtale brudd på faglige 
rettigheter, og forfølgelse og drap på tillitsvalgte, uavhengig av hvor i verden det forekommer. I en 
slik situasjon som her er omtalt, kan ikke Norge ratifisere frihandelsavtalen med Colombia, slik 
myndighetene har lagt opp til.  

Gjennom vårt samarbeid med LO er NTL med på å bygge opp de faglige organisasjonene for offentlig 
sektor i Malawi. Samarbeidet er viktig både for å styrke sivilsamfunnet i Malawi og bygge ut og styrke 
de demokratiske kreftene som finnes i Malawi. På dette området har fagbevegelsen spesielt blitt 
ufordret av norsk UD. En utfordring vi gjerne tar i mot. Arbeidet er også viktig for å redusere 
omfanget av korrupsjon og utvikle et godt styresett.  

 
Slett U-landsgjelden  
Norsk Tjenestemannslag fordømmer de uberegnelige og uakseptable skadevirkningene for menneskers 
liv og utviklingslandenes framtid som gjeldsbyrden innebærer. I tillegg krever Verdensbanken og Det 
internasjonale pengefondet (IMF) liberalisering av økonomien, privatisering og omstruktureringer i 
offentlig sektor og fjerning av subsidier og valutakontroll. Malawi er blant de landene som er sterkest 
rammet av finanskrisa, ikke minst på grunn av de krav som Verdensbanken setter.  

Landsmøtet i NTL støtter regjeringens arbeid for internasjonale gjeldsslettemekanismer for behandling 
av illegitim gjeld, og et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning.  

NTL er opptatt av å styrke Norsk Folkehjelp som vår egen solidaritetsorganisasjon. Derfor er det 
arbeidet som Folkehjelpa driver blant annet i Zimbabwe svært viktig. NTL støtter samarbeidet som 
utføres for å styrke lokale, regionale og nasjonale NGOer i Zimbabwe. Gjennom dette samarbeidet 
øker undertrykte grupper sin kunnskap og kapasitet, gjennom for eksempel KvinnerKan-trening eller 
ungdomsnettverk. På denne måten er Norsk Folkehjelp med på å understøtte demokratisk og 
økonomisk utvikling i Zimbabwe. Programmene er støttet av NORAD.  

 
Flyktningesituasjonen  
Til enhver tid er flere millioner på flukt i verden. Afrika er det kontinentet med flest internt fordrevne 
flyktninger, Flyktningehjelpen regner med at det er om lag 12 millioner. Det er viktig at Norge påtar 
seg forpliktelser for å gi personer på flukt den beskyttelse som trengs. Seinest i vinter ble Norge 
kritisert for ikke å følge anbefalingene fra FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR). NTL mener 
Norge må respektere internasjonale konvensjoner vi har sluttet oss til, og følger UNHCRs anbefalinger 
i flyktning- og asylpolitikken.   



Landsmøtet vil:  
• at Norge ikke ratifiserer handelsavtalen med Colombia uten en konsekvensutredning og en 

påfølgende høring  
•  at Norge forsterker sitt arbeid for gjeldsslette for u-land  
•  at Norge krever at IMF ikke kan stille krav om privatisering for at land skal få lån og støtte  
•  at Norge følger internasjonale forpliktelser og UNHCRs anbefalinger for behandling av flyktninger 

og asylsøkere  
•  videreføre støtten til ISKAs arbeid for å utvikle offentlige tjenester og styrke grunnleggende faglige 

rettigheter globalt 
 


	Uttalelse fra Norsk Tjenestemannslags 17. landsmøte, 5. november 2010

