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Arbeidsform
Utvalgets mandat:
Internasjonalt utvalg er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale
solidaritetsprosjekter og er rådgivende for styret i slike saker. Utvalget kan ta sjølstendige
initiativ, som legges fram for styret i spørsmål vedrørende internasjonal solidaritet. En søker å
trekke flere inn i arbeidet gjennom arrangement som internasjonalt forum og temamøter.
Formidlings- og forhandlingskompetanse fra ulike sektorer skal finnes i utvalget.
Utvalget har i 2016 avholdt 10 møter. Disse var 22. januar, 19. februar, 18. mars, 22. april, 27.
mai, 10. juni, 2. september, 23. september, 21. oktober og 11. november. Utvalget har
behandlet 101 saker i perioden.
Leder og sekretær(er) møttes mellom utvalgsmøtene og det er avholdt arbeidsmøter knyttet til
de ulike oppgavene og sakene. I tillegg har det vært avholdt møte i Europegruppen og i
forkant av seminar som ble arrangert i samarbeid med CTC Havanna, slik vi pleier.

Utvalget valgte på sitt første møte den 22. januar Øystein Ekevik til leder og Chris Parker som
nestleder.

Innledninger på internasjonalt utvalgs møter i 2016:
22. januar Informasjon ved leder i LOs Internasjonal avdeling, Vidar Bjørnstad som
informerte om LOs Internasjonale arbeid. LO samarbeider med fagorganisasjoner i ulike deler
av verden, bla. Albania, Bosnia-Hercegovina, Colombia, Cuba, Filippinene, Ghana, Jordan,
Kambodsja, Malawi, Palestina, Russland, Thailand, Tunisia og Uganda. Retten til anstendig
arbeid, respekt for faglige rettigheter og organisasjonsfrihet står sentralt i arbeidet.
Innlegg ved Olaf om boka til Harald Berntsen, «Tilbake til start» Om den historiske utviklingen av arbeidslivet, fagbevegelsen og de kollektive avtalene og tvisteløsningsmekanismene
i tillegg til andre samfunnsområder som omtales i boka, bla. boligpolitikk. Konklusjonen var
at uten fagforeninger, ingen kollektive avtaler, ingen kollektive avtaler, ingen streikevåpen
eller kamp for å forbedre lønns- og arbeidsforhold.
19. februar Øyvind Fuglerud, professor på Kulturhistorisk museum innledet om Tamilenes
situasjon på Sri Lanka. Det ble fremlagt et brev fra en tamilsk kvinneorganisasjon, formidlet
av Øyvind Fuglerud, med søknad om støtte. Dette ble videresendt til LOs internasjonale
avdeling.
22. april Lill holdt innlegg om Irland «100 år siden påskeopprøret – Fagbevegelsens rolle og
situasjonen i dagens Irland». Kvinnene, fagforeningsledere og -medlemmer spilte en stor rolle
i opprøret, mye større enn tidligere kjent. Opprørets forløper var en omfattende lockout i
1913. Dagens irske LO, Irish Congress of Trade Unions (ICTU) er seg veldig bevisst på arven
fra opprøret.
27. mai Iben Høy fortalte om sine inntrykk fra faglig tur til Palestina høsten 2015. De møtte
palestinske tillitsvalgte og arbeidskamerater for å lære mer om betingelsene for faglig kamp i
et okkupert land, om vilkår for lønna arbeid, arbeidstid og faglige rettigheter. De besøkte bla.
Hebron og Ramallah.
Arild Stavrum fortalte om fotball-prosjektet Lambertseter VSK har på Vestbredden. I tillegg
til at palestinske barn får gleden av å spilte fotball, får de norske elevene mye kunnskap om
samfunnsfag, historie, religion og språk og det vekker politisk interesse.
10. juni Nytilsatt Latin-Amerika ansvarlig i LO, Morten Hovda ble presentert.
Det var også innledning av Knut Andreas Lid fra Caritas Norge om fredsavtalen i Colombia
som var ferdigforhandlet våren 2016. Han la vekt på hva Norge fortsatt kan gjøre, bla. støtte
lokale fredsinitiativ, bidra til integrering og forsoning og med investeringer.
21. oktober Guro Slettemark fra Transparancy International Norge holdt et innlegg om
organisasjonens grunnlag og arbeid, med vekt på arbeidet i Norge. Transparency International
er global og står i spissen for kampen mot korrupsjon gjennom nesten 100 avdelinger over
hele verden. Transparency International Norge (TI-Norge) er medlemsbasert, etablert i 1999.
TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og
integritet, og de driver koalisjonsbygging mot korrupsjon.
18. november Øivind Bratberg holdt en innledning om Jeremy Corbyn og situasjonen i
Labour. Etter ett år med Jeremy Corbyn som partileder scorer det britiske arbeiderpartiet
rekordlavt på meningsmålingene, og ligger svært langt bak de konservative i oppslutning.
Corbyn har ikke fått utrettet mye i sitt første år som leder. Han har blitt motarbeidet av
pressen og egne parlamentarikere, men han har heller ikke vist seg som en kapabel partileder.
Det har vært lite å se av de nye politiske ideene partiet lovet, og partiet har lite gjennomslag i
opinionen.

Arbeidet i utvalget
I januar mottok LO i Oslo en e-post fra UGTT i Tunis som ønsker et samarbeid for å bidra til
å øke turismen, som er en viktig del av landets økonomi. Utvalget drøftet dette og ønsket at
LO i Oslo skal bygge videre på den kontakten som ble knyttet til UGTT da de besøkte LO i
Oslo i desember 2015. Den europeiske hovedstadskonferansen i Lisboa 29.-31.mars skulle
benyttes til dette. Spesielt interessant er deres evne til å organisere og inkludere de som står
utenfor arbeidslivet.
Rapporten fra evalueringskonferanse og seminarer ved avslutning av samarbeidsprosjektet
med Hanoi FOL i november 2015 ble lagt frem for utvalget 22. januar 2016.
Internasjonalt utvalg ba LO i Oslo sende en oppfordring til fagforeningene om å delta på
studieturer til Palestina. Utvalgsmedlemmene ble oppfordret til å spre informasjon om
studieturene.
Solidaritetsprosjektet med CTC Havanna søkte om og fikk midler til trykking av Cubas nye
arbeidsmiljølov. Cuba-nytt fra februar 2016 inneholdt en artikkel om LO i Oslos samarbeid
med CTC skrevet av Ingunn Gjerstad, Nathalia Zubillaga og Sissel Weholdt.
Det ble gjennomført et møte i Europagruppen 24. mai hvor deltakelse på Solidarity4 All og
Alter Summit ble diskutert, men fristen ble for kort. Det ble også diskutert en eventuell
deltakelse på Rødts arrangement, Pop Venstre, og International Summer School (GLI) i
Barnsley. De som var interessert i GLI ble oppfordret til å søke sitt forbund/forening om
midler.
Sammen med Kulturutvalget og Universitetet i Oslo arrangerte Internasjonalt utvalg en
utstilling og foredrag i oktober som 80-års markering av Borgerkrigen i Spania. Utstillingen
med litografier av Antonio Miro med motiver fra sykehuset i Alcoy hang i Galleri Sverdrup
fra 10.10. Det var en åpningsseremoni med bl.a. Sosialistisk kor. Den spanske ambassadøren
og Renee Rasmussen fra LO holdt taler. Utstillingen ble også satt opp i Bergen og Trondheim.
Det var et seminar før åpningen i Galleri Sverdrup med historiker Bjørn Olav Utvik og
Johannes Nymark.
I forbindelse med Globaliseringskonferansen i oktober/november 2016 arrangerte utvalget et
møte med Dave Spooner fra Global Labour Institute (GLI) i LO i Oslo. Utvalget var også
ansvarlig for en internasjonal kafe i lavvoen på Youngstorget på søndagen med ulike land-bord:
Cuba, Filippinene, Sri Lanka, Venezuela, Vietnam og Irland.
Noen av utvalgets medlemmer var aktive i arbeidet med å skrive forslag til uttalelser og
endringsforslag til LOs Prinsipp- og handlingsprogram til LO-kongressen i mai 2017.
Palestinakomiteens faglige utvalg sendte oppfordring om å protestere mot norsk-israelsk oljeog gass-samarbeid. Utvalget sendte oppropet til ledelsen i LO i Oslo med oppfordring om å
støtte dette, og ba også ledelsen respondere på oppfordringen om å bruke Palestinakomiteens
faglige utvalg som foredragsholdere.
Utvalgets medlemmer og sekretærene har enkeltvis og sammen deltatt i eksterne møter for å
søke kunnskap og utveksle erfaringer. Det har som vanlig vært møter med internasjonal
avdeling i LO ved de ansvarlige hos LO i sammenheng med prosjektet i Havanna. Videre har
utvalgsmedlemmer deltatt på eksterne møter, bla. arrangert av Palestinakomiteen, og det har
vært enkeltmøter med andre eksterne kontakter. Utvalgsmedlemmer har deltatt på
internasjonale møter og konferanser. Utvalgsmedlemmene har også sittet i styret i Norges
Sosiale Forum og i beslutningsorganer i Fellesutvalget for Palestina, hvor LO i Oslo er
medlem. Chris Parker deltok i Colombia forum, en paraply organisasjonen som deler
informasjon om situasjonen i Colombia.

Utvalgets medlemmer har skrevet avisinnlegg og svart på innlegg fra andre bla. i forbindelse
med Venezuela og Cuba.
Cubaseminaret skulle funnet sted i månedsskiftet november/desember. Sissel Weholdt, Arne
Larsen og Dolores Olaussen klubbleder på Scandic Helsfyr reiste til Cuba. Seminaret ble avlyst
pga. Castros død. Olaf Svorstøl var kontaktperson og hadde ansvar for økonomien. Rapport fra
reisen vedlagt.

Solidaritetsarbeid
LO i Oslo er engasjert i prosjektet Solidarity4All. Bla. er fire forbundsledere, fra Transport
FO, EL&IT og Lokmann., enkeltmedlemmer i Fagforbundet, Den greske foreningen, miljøene
i Kolstadgata, Nei til EUs faglige utvalg, Fellesutvalget for Palestina, Solidaritet med
Kurdistan og LO i Trondheim med på prosjektet. I første omgang skal innkjøp av medisiner
og utstyr til noen av de over 50 helsestasjonene som er opprettet og drives på dugnad
prioriteres. Det skal ikke overføres penger direkte, men noen fra prosjektet reiser ned med
midler og kjøper inn utstyr og annet de trenger. På denne måten holdes kontroll med pengene,
og vi får selv sett hvordan det går. Det er etablert en styringsgruppe med Roy Pedersen som
leder. En løpeseddel er trykket. Det er opprettet en konto som det kan Vippses til. Målsetning
er å samle inn 200.000,-.

Solidaritetsfondet
Det sto kr. 77.300,- på fondet 31.12.2016. Beløpet 31.12.2015 var 63.000,- så det betyr at det
har kommet inn penger på fondet i løpet av 2016. Fondet ble opprettet i 2002 for å ivareta
behovet for å kunne bevilge til internasjonal solidaritet, spesielt hastesaker. Nye statutter for
solidaritetsfondet ble vedtatt på årsmøtet 13. april 2015:
1) Fondet har egen konto (9001.05.52361)
2) Fondet skal ikke brukes til generelle bevilgninger og daglig drift.
3) Fondet brukes til solidaritetsprosjekter og humanitære formål, fortrinnsvis for å styrke
fagbevegelsen i andre land.
4) LO i Oslos styre kan beslutte bruk av fondet på inntil 15% av innestående. Utover dette må
vedtak fattes av LO i Oslos representantskap etter innstilling fra styret. LO i Oslos utvalg har
forslagsrett overfor styret.
5) Fondets størrelse og bruk av fondet synliggjøres i beretningen. (og regnskapet)
6) Fondets statutter trer i kraft ved vedtakelse (LO i Oslos årsmøte 13. april 2015)

Deltakelse på møter og konferanser/representasjon i 2016:
Pernille Ødegaard og Øystein Ekevik møtte på årsmøtet i Norges Sosiale Forum (NSF) 3.
februar. Pernille Ødegård og Mette Klouman var representanter i styret i NSF.
Svein Mortensen satt i perioden i Fellesutvalget for Palestinas (FuP) representantskap.
Representanter fra LO i Oslo til landsmøte i FuP var Svein Mortensen og Ivar Gammelmo.
Øystein Ekevik deltok på et møte på Eldorado 17.3. om Kurdistan og Newroz
(mesopotamiske folkeslags tradisjonelle nyttårsfeiring).
LO i Oslo mottok en henvendelse fra GRAPAL (Grupo de Apoyo a los Pueblos de America
Latina) angående et seminar er om TPP (Trans- Pacific Partnership) som de ville arrangere.
Svein Mortensen, Olaf Svorstøl og Arne Larsen deltok på møte med GRAPAL.

Europeisk hovedstadskonferanse i Lisboa 29. - 31. mars. Bjørn Halvorsen og Ingunn Gjerstad deltok

Ivar Gammelmo deltok på et BDS-seminar (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot
Israel) 24. mai.
Resistance Festival i Aten 24. - 26. juni. Brit Riise Fredheim og Pernille Ødegård deltok.
Pernille Ødegård deltok på World Social Forum 9.-14. august i Montreal.
Øystein Ekevik deltok på et møte om Öcalan-saken 5. september.
Chris Parker holdt appell på 43 års markering for kuppet i Chile 11. september.
Seminar om koordinering av solidaritetsarbeid i Venezuela 21. september. Olaf Svorstøl
deltok.
Øystein Ekevik deltok på Kunstprosjektet, «New World Embassy» 27.- 28. november i Oslo
Rådhus.

Rapport - samarbeid med CTC Havanna, Cuba, om seminar for
tillitsvalgte, planlagt 5.-9.desember 2016.
LO i Oslo planla som vanlig et seminar i samarbeid med CTC Habana i desember 2016.
Innledningene for vår del var lover og avtaler i Norge, forhandlingsbestemmelser og en rekke
eksempler, LOs arbeid og vedtak om LO selvstendig samt verving og organisasjonsarbeid.
Målgruppen var som vanlig tillitsvalgte i og rundt Havanna. Det var også lagt opp til 2
bedriftsbesøk, et hotell og en restaurant.
Deltakerne fra vår side var Dolores Olafsen, Arne Larsen og Sissel Weholdt
(delegasjonsleder)
Under reisen fra Oslo til Havanna fikk vi beskjed om Fidel Castros bortgang. Ved ankomst i
Havanna ble vi som vanlig møtt av CTC Habana og hadde et kort møte ved ankomst på
hotellet. De beklaget så mye, men ansatte, tillitsvalgte og deltakere på seminaret var engasjert
i forberedelser og hadde fått oppgaver i forbindelse med kondolanseprotokollene, bisettelsen
på revolusjonsplassen i Havanna samt i forbindelse med urnekortesjen fra Havanna til
Santiago. Vi uttrykte vår forståelse for dette.
Transportsystemet på Cuba har store mangler og folks deltakelse i arrangementene krevde
mye organisering fra både CTC Habana og de tillitsvalgte sin side. De virket vel forberedt på
Fidel Castros bortgang. Dette gjaldt både hva som skulle skje under landesorgen, men også
hvordan det skulle arbeides politisk videre. Castañedo mottok telefon fra CTC sin leder under
et av våre møter hvor de fikk ros for sin del av arrangementsarbeidet etter dødsfallet.
Delegasjonen uttrykte selvfølgelig vår medfølelse og kondolerte og, det ble også sendt
kondolansebrev fra LO i Oslo til CTC. Delegasjonen deltok på de offisielle arrangementene vi
kunne og det ble satt stor pris på. Vi sto i kø og gikk til kondolanseprotokollen som var lagt ut
i José Marti monumentet på Plaza de la Revolución, og vi deltok på den store
bisettelsen/minnemarkeringen på samme sted. I tillegg sto vi sammen med befolkningen i
Havanna og så kortesjen med urnen forlate Havanna på sin 3 dagers ferd mot Santiago og
begravelse.
Vi avholdt et møte med flere fra ledelsen i CTC Habana på slutten av uken og ble enige om at
det medbrakte materiellet kunne ligge der til neste år. Det ble utarbeidet liste på dette. På dette
møtet ble det også snakket litt om den politiske situasjonen i Cuba, og i Norge. Vi snakket
også litt om viktigheten av fagbevegelsen som en pådriver for et mere miljøvennlig samfunn.
På forhånd hadde vi blitt enige om budsjett for 2016 og det avtalte beløp var overført til CTC.

Hvis pengene skal returneres vil det antagelig gå en del til gebyr og kursendringer. Det er nå
avtalt at CTC skal se om beløpet kan settes av på en spesiell konto/avsettes i regnskapet til
neste års konferanse. Vi vil følge opp dette slik at neste års seminar vil avvikles med midler
avsatt fra årets prosjektmidler. Vi ber om at LO godkjenner at vi organiserer den spesielle
situasjonen slik i samråd med Morten Hovda.
Oslo, januar 2017

