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TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter
Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og
faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2013.
Konferansen samlet 561 tillitsvalgte fra hele landet.

Krev trygghet for alle – opprett et faglig senter for papirløse!
Erfaringer fra norsk fagbevegelse og den svenske fagbevegelsen sitt
”Fackligt center för papperslösa”, viser at papirløse blir grovt utnyttet på det
svarte arbeidsmarkedet. Papirløse er mennesker som har søkt asyl og fått
avslag, men av ulike årsaker ikke kan returnere til hjemlandet sitt. Det kan
også være arbeidsinnvandrere som har vært her lengre enn de har lov til.
Mange har vært her i mange år. Dette er mennesker som ikke har
arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller andre norske papirer. De er her, men
de er ikke registrert her. De er usynlige. Dette gjør de også lette å utnytte, de
har ikke mange valgmuligheter og må ofte ta til takke med arbeidsvilkår langt
under de som er avtalte mellom partene i arbeidslivet.
Et faglig senter for papirløse skal ikke bistå i asylprosesser eller gi helsehjelp,
det skal gi faglige råd til en sårbar gruppe arbeidstakere. Dette vil gi papirløse
som blir utnyttet på arbeidsplassen et sted å gå for støtte og råd. Men kanskje enda viktigere vil et slikt senter kunne gi et tydelig signal til kyniske arbeidsgivere om at det å bryte arbeidsmiljøloven får konsekvenser, også når
ofrene er papirløse.
Papirløse står helt uten forsvar og beskyttelse på arbeidsplassen og er dermed blant de mest sårbare i norsk arbeidsliv. Disse trenger vår støtte! Men
det handler ikke bare om det, det handler om å forsvare de rettighetene vi har
kjempet frem. Gjennom å fjerne alternativet med å ansette en papirløs uten
rettigheter, verner vi om tarifflønn, arbeidstidsbestemmelser og arbeidsforhold.
De papirløse trenger inntekt til livsopphold. Derfor er det ikke et spørsmål om
de kommer til å arbeide, det er et spørsmål om hvilke forhold vi skal akseptere at de jobber under. Det sentrale poenget er ikke hvorfor de er her, de er
her og vi må bestemme hvordan vi skal forholde oss til det.
Det at det finnes en papirløs underklasse, helt uten rettigheter gjør det mulig
for arbeidsgivere å velge sosial dumping. Vi kan ikke la arbeidsgiverne få
dette valget. Vi må stå opp for retten til anstendige arbeidsforhold, for alle!
Krev trygghet for alle – LO må ta ansvar for å få opprettet et faglig senter for
papirløse.
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