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Internasjonal uttalelse: 1 

Kamp mot ulikhet internasjonalt 2 

Ulikheten i verden vokser, både mellom land og innad i land. Pandemien har økt gapet mellom rike 3 

og fattige og gjort det vanskeligere å nå bærekraftsmålene i 2030. Millioner av arbeidstakere har 4 

mistet jobben. Hullene i sosiale sikkerhetsordninger har blitt synliggjort og forverret. Det har gått 5 

hardest utover fattige og allerede marginaliserte arbeidstakere, særlig kvinner og arbeidstakere i 6 

uformell sektor. Det er behov for radikal omfordeling av ressurser og makt for å bekjempe ulikhet 7 

og sikre fred. Skal vi klare dette må vi stanse aggressiv skatteplanlegging, kapitalflukt, korrupsjon, 8 

hvitvasking og skatteunndragelse som svekker nasjonal mulighet for å finansiere velferd, helseve-9 

sen, utdanning og infrastruktur. LO ber norske myndigheter innta lederrollen i arbeidet internasjo-10 

nalt med å utvikle et mer rettferdig skattesystem, stans i kapitalflukt og jobbe for globale standarder 11 

for skatt, åpenhet og aktsomhetsvurderinger. Økning av internasjonal minimumssats for selskaps-12 

skatt til 25 prosent og et offentlig globalt register med informasjon om hvem som er de rettmessige 13 

eierne av selskaper, eiendommer og verdipapirer bør stå sentralt i arbeidet. 14 

Det er først og fremst gjennom et godt organisert arbeidsliv basert på kollektive forhandlinger, dia-15 

log og samarbeid at en kan oppnå økonomisk vekst og sikre rettferdig fordeling. Grunnleggende 16 

faglige rettigheter er nå under økende press. Streikeretten og forhandlingsretten angripes i stadig 17 

flere land. Demokratiet trues også fra flere hold. I 2021 ble fagbevegelsen nektet registering i 109 18 

land og angrep på ytringsfrihet og forsamlingsfrihet ble dokumentert i 64 land. Fagbevegelsen er en 19 

bredt sammensatt bevegelse som gir medlemmene praktisk erfaring med demokratiske prosesser. 20 

Organisasjonsbygging kan derfor bidra til å fremme demokratiske prinsipper og institusjoner også 21 

ellers i samfunnet. For LO er arbeidet med å styrke grunnleggende faglige rettigheter en hovedprio-22 

ritering i alt internasjonalt arbeid. 23 

Globalt har kvinner bare 76 prosent av de lovfestede rettighetene som menn har. Kvinner møter 24 

betydelig flere barrierer til deltagelse i arbeidslivet. De opplever oftere diskriminering. De færreste 25 

land har noen garanti for likelønn. Pandemien har rammet kvinner hardere enn menn. Kvinner er 26 

fortsatt underrepresentert i ledelsesposisjoner både i samfunnet og i fagbevegelsen. LO mener fag-27 

bevegelsen har en svært viktig rolle å spille i kampen for likestilling mellom kjønn både i samfunnet 28 

og i egen bevegelse. Det er grunnleggende viktig å øke organiseringsgraden hos kvinner, sørge for 29 

at kvinner er godt representert rundt forhandlingsbordet, og jobbe frem kollektive avtaler og lov-30 

verk som fremmer likestilling og sikrer kvinner de samme rettighetene som menn. Nedstenging og 31 

tap av arbeid og inntekt har gjort kvinner mer sårbare i forhold til vold, utnytting og seksuell trakas-32 

sering. Vold mot kvinner og seksuell trakassering er samfunnsproblemer som arbeidsgivere, fagfo-33 

reninger og myndigheter må ta på høyeste alvor. LO krever at norske myndigheter blir en forkjem-34 

per for at ILOs konvensjon 190 respekteres her hjemme og ratifiseres og iverksettes i andre land. 35 

40 millioner mennesker jobber under slaveriliknende tilstander og 25 millioner mennesker er fanget 36 

i tvangsarbeid. Norske virksomheter må kartlegge risiko for, forebygge og håndtere tvangsarbeid 37 

og barnearbeid i egen aktivitet og i sine leverandørkjeder. Den nye åpenhetsloven gjør 38 
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aktsomhetsvurderinger lovpålagte, men har også noen mangler. Uten kjennskap til produksjons-39 

sted vil verken fagforeninger eller andre ha mulighet til å etterprøve selskapers opplysninger. LO 40 

ber norske myndigheter om å ta dette inn i loven. Samtidig bør fagforeninger aktivt etterspørre 41 

informasjon og bidra til å holde egen virksomhet ansvarlig for brudd på menneskerettighetene i sin 42 

internasjonale virksomhet.  43 

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Fagbevegelsen må være ledende i arbeidet 44 

med rettferdig omstilling internasjonalt. Manglende tillit, samarbeid og dialog mellom partene står 45 

i mange land i veien for omstilling. Den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten sikrer med-46 

virkning, virker omfordelende og har mange elementer som kan bidra til å sikre en rettferdig om-47 

stilling. LO ber norske myndigheter fremme norske erfaringer med tillitsbasert dialog, det norske 48 

lønnsdannelsessystemet og trepartssamarbeid. Bistandsmidler, inkludert EØS-midlene, må rettes 49 

inn mot rettferdig omstilling i mottakerlandene. Norge må også jobbe for etableringen av et globalt 50 

fond for å sikre sosiale sikkerhetsnett for de fattigste og for at sårbare land sikres hjelp til finansie-51 

ring av helse og sosial sikkerhet. 52 

Flyktningsituasjonen er en humanitær krise. 84 millioner mennesker var tvunget til å forlate hjem-53 

mene sine allerede før angrepet på Ukraina. Hvert andre sekund tvinges et menneske til å forlate 54 

hjemmet sitt på grunn av konflikt eller forfølgelse. LO vil bekjempe den høyrepopulistiske fremstil-55 

lingen av flyktninger som en trussel mot våre jobber og samfunn. Kontrollert migrasjon bidrar til 56 

mangfold og verdi i samfunnet og flyktninger vil være viktige for fremtidens arbeidsmarkeder med 57 

en aldrende europeisk befolkning. Partene i arbeidslivet må involveres i arbeidet med å inkludere 58 

flyktninger og migranter i arbeidslivet. Alle som får innpass i arbeidslivet, må ha dokumentert iden-59 

titet og det må legges grundig kompetansevurdering til grunn for nyankomne flyktninger. LO krever 60 

at flyktninger og migranter sikres anstendige lønns- og arbeidsvilkår. 61 

Sosial dialog og samarbeid mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere og myndigheter har vært viktig i 62 

utformingen av mange av våre største reformer de siste tiårene og nå også i å redusere og håndtere 63 

de sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien. Regjeringen må aktivt bidra til å styrke 64 

internasjonal fagbevegelse som ledd i en bredere demokratikamp og kamp mot ulikhet. Samtidig 65 

må regjeringen trekke inn våre erfaringer med trepartssamarbeid i utviklings og utenrikspolitikk og 66 

nyttiggjøre seg partene i arbeidslivet i kampen mot ulikhet. 67 


