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YS-forbundet Negotia utfordrer: - Vil NHO også ta globalt ansvar for
arbeidsvilkår?
På årets Årskonferanse setter NHO søkelys på "Norge og en verden i forandring".
Budskapet er at internasjonalt samarbeid og samhandling er bra. – Temaet på
Årskonferansen er viktig. Samtidig må NHO konfronteres med helheten i
internasjonale avtaler og blant annet vise tydeligere vilje til å jobbe for anstendige
arbeidsvilkår, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.
På egen nettside skriver NHO at "målet med NHOs årskonferanse 2019 er å gi
innsikt om en verden i endring. Samtidig skal vi vise muligheter både vi som
samfunn og bedrifter har til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt.
Løsninger som kan bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil vise verdien av norske
fortrinn, med vekt på den norske modellen. En modell for hvordan vi organiserer
samfunnet med konkurrerende bedrifter, velferdstjenester for alle og samarbeid
mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter."
-

Negotia deler målet NHO har med årskonferansen sin. Vi mener også at fri
konkurranse er nødvendig for å sikre økonomisk sunne arbeidsplasser.
Avtaler som bidrar til en åpen og regulert verdenshandel, og samtidig
ansporer til videreutvikling av anstendige arbeidsvilkår, er derfor nødvendig,
sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - Som medlem i
paraplyorganisasjonen UNI International har Negotia tett kontakt med
arbeidstakerorganisasjoner i en rekke land over hele verden. Vi erfarer
dessverre stadig vekk hvor dårlige arbeidsforholdene er mange steder. Ikke
bare ser vi motvilje mot samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, men
mange steder jobbes det aktivt for å motarbeide mulighetene til å
organisere seg.

Krav om arbeidsvilkår og rett til å organisere seg må innarbeides i handelsavtaler.
-

Det er lett å si at vi i Norge ikke kan påvirke utviklingen av arbeidslivet i
andre land. Det er imidlertid feil. Stadig vekk inngås nye handelsavtaler,
fortrinnsvis gjennom EFTA/EØS, i tillegg til bilaterale forbindelser slik som
statsbesøket i India i disse dager. Det er her flere, blant annet NHO, må vise
vilje til å løfte frem det vi er opptatt av, sier Negotia-lederen: - Fra
arbeidstakersiden er det et krav om at handelsavtaler skal inneholde krav og
formuleringer om retten til å organisere seg og mål om utvikling av
anstendige arbeidsvilkår. Dette er krav som dessverre ofte ikke har støtte
fra arbeidsgiversiden. Jeg håper NHO med engasjementet de nå viser på

årskonferansen sin, fremover vil være en trofast støttespiller hva gjelder å
løfte frem arbeidstakeres rettigheter i enhver handelsavtale.
-

Kardinalspørsmålet nå er om NHO tar denne utfordringen, eller om de får lov
til å tie den i hjel.

Kontakt:
Monica Paulsen
Leder YS-forbundet Negotia
Mobil: 909 90 971
Foto: https://www.negotia.no/presse/monica-a.-paulsen-forbundsleder-negotia
@Negotia_i_YS

Fakta – fra Negotias politiske plattform
Negotia vil:
- Ha en næringspolitikk som sikrer levedyktige arbeidsplasser og høy sysselsetting.
- Ha eierskap som prioriterer langsiktighet og partssamarbeid og bidrar til arbeidsplasser i Norge.
- Støtte inngåelse av avtaler som bidrar til en mest mulig åpen og regulert verdenshandel, og som
stimulerer til utvikling av anstendige arbeidsvilkår.
- Styrke grenseoverskridende samarbeidsorganer, som Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU).

