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Internasjonal solidaritet viktigere enn noensinne 1 

Et anstendig arbeidsliv for de mange   2 

I mange land tvinges arbeidere til å akseptere helsefarlige arbeidsforhold, manglende 3 
sosiale rettigheter og en lønn det ikke er mulig å leve av. Det er lett å være enig i at det er 4 
uakseptabelt at myndigheter og arbeidsgivere verken ønsker eller tillater arbeidstakere å 5 
organisere seg. Spørsmålet er hvordan vi kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål 8 om 6 
anstendig arbeid.  7 

Når vi kjøper varer og tjenester fra andre land, er de er produsert av arbeidstakere som 8 
deg og meg. Gjennom innkjøpene våre støtter vi et arbeidsliv som ofte ligger langt 9 
utenfor Norges grenser. Hvis et anstendig arbeidsliv skal bli en realitet for flere enn 10 
oss, må vi kreve at grunnleggende arbeidstakerrettigheter er oppfylt i de verdikjedene 11 
varene vi kjøper er del av.   12 

Et av NITOs forslag i arbeidet med åpenhetsloven var at tariffdekning skal inn i 13 
virksomhetenes redegjørelse om aktsomhetsvurdering. Dette ville vært et viktig steg for å 14 
bidra til respekt for ILOs kjernekonvensjoner om organisasjonsfrihet og rett til kollektive 15 
forhandlinger.    16 

NITOs kongress mener:  17 

• Alle skal ha rett til et anstendig arbeid med arbeidsvilkår som fremmer liv og 18 
helse, og gir en lønn det er mulig å leve av.    19 

• Norge skal gå foran i arbeidet med krav til aktsomhetsvurderinger i offentlige 20 
anbudsprosesser.   21 

• Tariffdekning må inn i virksomhetenes redegjørelse om aktsomhetsvurdering.  22 

• Norske virksomheter skal stille krav til sine underleverandører om 23 
organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger for arbeidstakere i deres 24 
verdikjeder.    25 

Tilgang til teknologisk kompetanse er avgjørende for velferd  26 
Ingeniører og teknologer har avgjørende kompetanse for å oppnå de 27 
fleste bærekraftsmålene. For å lykkes må teknologisk kompetanse gjøres tilgjengelig i 28 
større deler av verden. Norske ingeniører og teknologer kan bruke sin kompetanse til 29 
faktisk å gjøre en forskjell i hverdagen til mennesker i land med 30 
andre økonomiske forutsetninger enn oss. For å mestre slike oppgaver må vi ha 31 
bistandskompetanse.   32 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges Miljø- og 33 
biovitenskaplige universitet (NMBU) tilbyr konseptet «Master med Mening» i samarbeid 34 
med Ingeniører Uten Grenser (IUG) – Norge. NITO støtter dette konseptet med øremerkede 35 
midler gjennom vår samarbeidsavtale med IUG – Norge. Konseptet bygger humanitær 36 
ingeniørkompetanse hos både mentorer og studenter, - en kritisk kompetanse for 37 
Norges bistandsevne i tilknytning til bærekraftsmålene.   38 

NITOs kongress mener:   39 

• Teknologisk kompetanse er grunnleggende for å realisere FNs bærekraftmål innen 40 
2030.  41 

• Det er viktig å bygge og utvikle teknologisk bistandskompetanse, 42 
både blant studenter og yrkesaktive.    43 

• Regjeringen må avsette midler til offentlig finansiering av “Master med 44 
mening”.         45 


