Tid: 13. februar 08.30-13.00
Sted: Oslo Kongressenter, Sal D, Folkets hus, Youngsgate 21, 0181 Oslo

Fremtidens arbeidsliv – kan vi styrke arbeidstakerrettighetene eller
må de vike for økt vekst?
Globaliseringen har åpnet dørene for mer handel og økte investeringer på tvers av
landegrensene. Burde ikke dette være udelt positivt? Utviklingen viser dessverre at retten til å
organisere seg og streike er i mange land under angrep. Arbeidet i globale verdikjeder grenser
til slavearbeid. Økt omstilling og utrygghet preger arbeidshverdagen. Flertallet av verdens
arbeidstakere er redde for å miste jobben og mange kan fremdeles ikke leve av lønnen de
tjener. Hvilken rolle kan norske myndigheter, selskaper og partene i arbeidslivet spille i dette
landskapet? Hvordan vil vi at fremtidens arbeidsliv skal se ut?
Program
Møteleder:

Marte Gerhardsen, Leder for Tankesmien Agenda

08.30-09.00 Registrering og kaffe/te
09.00-10.00 Hvilken rolle kan norske aktører spille internasjonalt?
Både norske myndigheter, norsk næringsliv og partene i arbeidslivet deltar og
opererer på ulike arenaer internasjonalt. Hvordan kan vi arbeide for at norske
erfaringer med sosial dialog, trepartssamarbeid og et regulert og organisert
arbeidsliv kan styrkes globalt?
Paneldebatt
Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder
Kristin Skogen Lund, NHO-leder
Hadia Tajik, nestleder, Arbeiderpartiet
Anniken Haugli, Arbeidsminister
10.00-11.30 Hvordan kan vi styrke arbeidstakerrettighetene i et globalisert
arbeidsliv?
Grunnleggende arbeidstakerrettigheter er viktig for å sikre et anstendig
arbeidsliv og for å løfte mennesker ut av fattigdom. Hvorfor er det slik at
utviklingen i mange land likevel går feil vei? Hvordan kan vi bidra nasjonalt
og internasjonalt til å snu utviklingen?
Innledning
Mark Anner, Associate Professor, Labour and Employment Relations, Penn
State, College of Liberal Arts, USA
Paneldebatt
Catelene Passchier, fagbevegelsens talsperson i ILOs styre
Tim Noonan, direktør for kampanje og kommunikasjon, ITUC
Atle Tranøy, ansattvalgt styremedlem, Aker ASA
Geir Glømmi, HR-sjef, Aker Solutions
Heidi Furustøl, daglig leder, IEH
Eskil Havgar, seniorrådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet

Oppsummering ved konferansier Marte Gerhardsen
11.30-12.30

Lett lunsj og mingling

Bakgrunn
ILO er FNs trepartssamarbeid for utviklingen av standarder og rettigheter i arbeidslivet, og en
viktig global aktør for å oppnå sosial rettferdighet. Gjennom snart 100 år har målet vært et
trygt og organisert arbeidsliv. Ikke bare er vi langt unna målsettingen. Vi ser flere
utviklingstrekk som trekker i feil retning. Frem mot ILOs 100 års jubileum i 2019 skal ILO
jobbe med "Future of Work" – en verdenskommisjon hvor over 150 land vil organisere
nasjonale diskusjoner. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør for NHO, er norsk
deltaker.

