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Vedtatt av landsmøtet mars 2011 
 

En internasjonal solidarisk fagbevegelse 
 

Krisetider gir økt grobunn for ekstreme høyrekrefter til å sette ulike grupper opp mot hverandre. På 
trettitallet var det jøder; i dag er det arbeidsinnvandrere, muslimer, flyktninger, og asylsøkere som 
angripes. I land etter land kan man se denne utviklingen og heller ikke Norge er uberørt av dette. For 
fagbevegelsen er internasjonalisme en grunnleggende verdikamp mot rasisme og fremmedfrykt. 
 
Rasisme er enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av 
etnisitet, hudfarge, nasjonalitet, religion eller seksuell legning. 
 
Fagbevegelsen kjemper for en annen verden uten fattigdom, undertrykkelse og krig, med gode lønns- 
og arbeidsforhold for alle. Rasisme splitter arbeiderbevegelsen og svekker kampen for faglige 
rettigheter. 
 
Den såkalte ”krigen mot terror” har bidratt til å skape frykt for bestemte folkegrupper. Denne frykten 
gir spillerom for organisasjoner og partier til å kreve en forskjellsbehandling av mennesker. 
 
Revolusjonen som sprer seg i mange land, viser at det er mulig å slåss mot økonomisk undertrykkelse 
og for frihet til å organisere seg. At folk jobber sammen på tvers av tradisjonelle skiller og organiserer 
seg gir håp, og fagbevegelsen er en viktig del av dette. Internett og sosiale medier har vist sin 
viktighet for organisering, informasjonsdeling og kunnskap, men er mange steder begrensa av sensur 
og folks økonomiske mulighet for tilgang. 
 
Flyktninger og asylsøkere kommer til Norge på flukt fra krig, undertrykkelse og nød. Fagbevegelsen 
må i tillegg til internasjonal solidaritet, jobbe for en human flyktningepolitikk. Mange lever årevis i 
usikkerhet og frykt og de får heller ikke lov å arbeide.  Å ha en sjenerøs flyktningepolitikk, uten å 
mistenkeliggjøre de som kommer hit, er viktig for å forhindre rasisme. 
 
I det daglige på arbeidsplassen, i organisasjonen og som rollemodeller for våre barn, kan vi motvirke 
rasistiske og diskriminerende strømninger i samfunnet gjennom å vise fram holdninger og debattere 
ulike spørsmål med faktakunnskap.  Og vi kan aktivt bidra til å utjevne økonomiske forskjeller og gi 
alle muligheter for et godt liv. 
 



 

 

 
EL & IT Forbundet vil:  

 Motvirke enhver form for rasisme og diskriminering i samfunnet, på arbeidsplassene og i 
egne rekker. 

 Være en organisasjon for alle arbeidstakere innenfor EL & IT Forbundets områder uavhengig 
av etnisitet, hudfarge, nasjonalitet, religion eller seksuell legning. 

 Støtte opprørsbevegelsene og fagforeningene som kjemper mot økonomisk og politisk 
undertrykkelse. 

 Jobbe for en human asyl- og flyktningepolitikk. 

 Fremme EL & IT Forbundets holdninger i alle naturlige sammenhenger og særskilt i kontakt 
med egne medlemmer.  

 Støtte organisasjoner og partier som deler EL & IT Forbundets holdninger, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

  

 


