
SAK 5. INNKOMNE FORSLAG
Styret i LO i Trondheim behandlet i møte 24. mars 2015 innkomne forslag til LO i Trondheims 
årsmøte 14. april 2015:

Sak 5.1
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Tid for kortere arbeidstid.
LO i Trondheims årsmøte oppfordrer alle organisasjonsledd i fagbevegelsen til å
1) stille krav om 6-timersdag / 30-timers uke med full lønnskompensasjon ved å tilrettelegge for en 

reell strategisk diskusjon om gjennomførbare alternativer.
2) stille krav foran framtidige tariffoppgjør om gradvis å innføre 6-timersdag / 30-timersuke med full 

lønnskompensasjon. LO må prioritere dette ved at forpliktende formuleringer tas inn i LOs 
handlingsprogram i 2017.

3) stille krav om lovfesting av 7,5-timersdag / 37,5-timersuke og at nye arbeidstidsforkortelser 
oppnådd gjennom tariffoppgjørene også må lovfestes.

Begrunnelse: 8-timers arbeidsdag ble lovfestet i 1919 etter 30 års faglig kamp.
Siden har arbeidstidsreformer for kortere arbeidstid blitt gjennomført i Norge i 1959, 1968, 1976 og 1987. I tida
etter dette har 6-timersdagen med full lønnskompensasjon blitt innført som en vellykket arbeidstidsordning ved
industribedriften Tine Heimdal. Normalarbeidsdagen er ikke et hinder for arbeidstidsordninger som 6-timers-
dag / 30-timers uke. Å innføre 6-timersdag med full lønnskompensasjon kan gå raskere om flere jobber toskift-
ordninger, fordi dette fører til økt produktivitet. Kortere arbeidstid vil gi en bedre livskvalitet, bedre likestilling, 
og vil kunne ha en positiv miljøeffekt. Tida er nå inne for å kreve kortere arbeidstid om fagbevegelsen bruker 
sin makt og går foran i kampen.

Sak 5.2
Forslagsstiller: Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047 (BSF).
6 timersdag / 30 timers uke
LO i Trondheim vil ha kortere arbeidsdag og vil gå inn for å redusere arbeidstiden gjennom lønnsoppgjørene. 
Vi ber fagbevegelsen jobbe for at krav om kortere arbeidstid kommer inn som en del av lønnsoppgjøret i 2016.
En forutsetning for et godt arbeidsliv er gode arbeidstidsbestemmelser. I mange år har fagbevegelsen kjempet
fram arbeidstidsordninger som skaper forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO i Trondheim mener at normalarbeids-
dagen ikke er et hinder for arbeidstidsordninger som 6-timersdag / 30-timers uke. Innføring av 6 timersdagen 
kan gå raskere om flere jobber 2-skiftordninger, fordi dette fører til økt produktivitet. LO i Trondheim er positive
til å se på forskjellige arbeidstidsordninger. Men disse skal avtales av tillitsvalgte og godkjennes i forbundet.
Styrets innstilling: Styret støtter intensjonen i forslaget, men viser til forslag om saken fremmet av 
styret i LO i Trondheim. Forslaget fra BSF anses ivaretatt i styrets forslag.

Sak 5.3
Forslagsstiller: Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag.
Ta 6-timersdagen 
«Ta sekstimersdagen, og gi ikke opp før vi vinner, for solskinn og lykke er også for kvinner» av Kjersti 
Ericsson i Vi eier morgendagen
Norges rikdom skyldes kvinnenes deltagelse i arbeidslivet, sa barne- og likestillings minister Audun Lysbakken
fra FNs talerstol i 2010, og statsminister Jens Stoltenberg gjentok det samme i sin nyttårstale året etter. 
Perspektivmeldingen 2013 setter tall på den revolusjonen vi kvinner har gjennomført de siste 40 årene. Den 
viser at sysselsettingsandelen blant norske kvinner i aldersgruppen 25–54 år har økt fra vel 50 prosent i 1972 
til over 80 prosent i 2012. 
Ja, Norge er blitt rikt, men svært mange kvinner har betalt og betaler fremdeles en høy pris for vår velstand 
hver eneste dag. De har nemlig blitt tvunget til å jobbe deltid og betale for det med en lønn det knapt går an å 
leve av og forsørge barn på. For i en rekke yrker er det umulig å kombinere full dags jobb med ansvaret for 
små barn. Når jobben begynner klokka sju og barnehagen åpner klokka åtte er det ikke et valg, men en tvang, 
å jobbe deltid. Mange kvinner tvinges til å gjøre dette private «valget» for i det hele tatt å kunne delta i 
arbeidslivet. Dette har både private og offentlige arbeidsgivere benyttet seg av til å opprette stadig flere 
deltidsstillinger. I mange kvinneyrker er deltid blitt normen og flere kvinner presses inn i deltidsjobber, også de 
som i utgangspunktet ikke har tatt «valget» på grunn av omsorg for barn. På den måten oppnår arbeidsgiverne
svært fleksible og billige arbeidstakere som gjerne tar ekstra vakter, men da selvfølgelig uten overtidsbetaling. 
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Den utløses bare når de har jobbet over 100 prosent. Likevel er det kvinnene som får skylda for at de ikke
jobber full tid. 
Kvinnebevegelsen har hatt som mål, i mer enn hundre år, at kvinner skal kunne forsørge seg selv og eventu-
elle barn. Menn krever nå tid til omsorg for sine barn. En åtte timers arbeidsdag er for lang til at disse kravene 
kan oppfylles. Med 6-timersdag kan både menn og kvinner jobbe heltid.
Det siste halvåret har stadig flere stemmer krevd kortere arbeidstid og mindre forbruk. Regjeringen svarer med
forslag om søndagsåpne butikker og saftige kutt i skatten for de rikeste. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. 
Vi må vise at vi ikke ønsker et slikt samfunn. Sekstimersdagen er kamp for et samfunn der vi har tid til kjærlig-
het, fritid, politikk og omsorg for fellesskap, samfunn og miljø. Vi vil skåne natur og klima, vi vil ikke fortsette 
det stadig økende forbruket. Målet må være mer fritid og mindre forbruk. 
Det er derfor på tide å bringe kravet om 6 timers normalarbeidsdag inn i tariffoppgjøret med målsetting om 6-
timersdag for alle innen 2020.
Hva med å stille krav om en halv time kortere arbeidstid i tre tariffoppgjør?
Styrets innstilling: Styret støtter intensjonen i forslaget, men viser til forslag om saken fremmet av 
styret i LO i Trondheim. Forslaget fra FO anses ivaretatt i styrets forslag.

Sak 5.4
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag HK.
Uttalelse om søndagsarbeid 
LO i Trondheim mener liberaliseringen av loven om helligdager og helligdagsfred er et ideologisk prosjekt. 
Høyre/FrP-regjeringen vil i praksis gjøre helg til hverdag. Endringen betyr en dobling av antall ansatte i Norge 
som må forholde seg til søndag som arbeidsdag. Dette vil være et brudd med viktige fellesskapsverdier.
Regjeringens forslag til lovendring handler ikke bare om små dagligvarebutikker, men all handel. Fafo-
rapporten "Arbeidskraftbehov ved søndagsåpent" viser at økningen av antall ansatte som vil måtte påregne og
jobbe søndager vil være dramatisk.
Utover de 245 000 ansatte i varehandelen som nå vil måtte forholde seg til søndag som arbeidsdag, kommer 
47 000 arbeidere i tilstøtende bransjer. Dette dreier seg om frisører, kafémedarbeidere, ansatte i nærings-
middelindustri, renholdere, vektere og varetransportører. Samlet sett vil søndagsåpne butikker ramme om lag 
290 000 sysselsatte. Dette tallet innbefatter også de 46 000 innen handelen som jobber søndager i dag.
Sammenlignet med dagens situasjon betyr dette en dobling av antall ansatte som må forholde seg til søndag 
som en arbeidsdag. Det er bekymringsfullt at det i stor grad er lavlønns- og kvinneyrker som skal rammes. 
Flere må jobbe på mer ukurante tider med større kvelds- og helgebelasting.  
Vi trenger annerledesdagen, og den må være felles. En felles fridag er noe av det som gjør oss til et samfunn. 
Annerledesdagen gir rom for rekreasjon og hvile, fellesskap og samvær med venner og familie. Vi trenger 
annerledesdagen i frivillig arbeid, idretten og kulturlivet. Den enes frihet til å handle kan ikke sees isolert fra 
den andres frihet til å ha fri. 
Hvem sine liv og hvilke verdier er det regjeringen vil styrke ved å tillate søndagsåpne butikker? Det er ikke noe
folkekrav å viske ut forskjellen mellom hverdag og helg, og det er ikke bare fagbevegelsen som er imot. 
Handelsstanden, miljøbevegelsen og kirken er blant meningsfellene mot regjeringens forslag.
Det gode liv fremmes ved at vi har en dag i uken som er annerledes. Er søndagen først borte, får vi den aldri 
tilbake. LO i Trondheim ber derfor regjeringen om å skrinlegge hele forslaget.
Styrets innstilling: Forslaget støttes.

Sak 5.5
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag HK.
Tariffestet tjenestepensjon
Kongressen vedtok i 2013 at LO skal arbeide for å tariffeste brede tjenestepensjonsordninger. De innskudds-
baserte ordningene i privat sektor innebærer at det er de ansatte som bærer risikoen for dårlig avkastning på 
pensjonsformuen. Slik det er nå kan bedriften legge om pensjonen uten forhandlinger med de ansatte. Pen-
sjon er utsatt lønn, og når ansatte selv overtar risikoen, er det en selvfølge at de har innflytelse over pensjons-
ordningene.
En rekke huller preger dagens tjenestepensjonsordninger. Det er manglende opptjening fra første krone, samt 
varierende innbetaling og nivå mellom bedrifter og områder. Mye bruk av ufrivillig deltid i flere næringer gir i 
tillegg manglende opptjening. Dette er bare noen eksempler. Med økt midlertidighet som følge av regjeringas 
politikk, vil enda flere risikere og ikke bli omfattet av dagens minstekrav til tjenestepensjon.
De ansatte må gjennom tariffesting sikres medbestemmelse i ordningene. Da kan vi sikre brede og rettferdige 
ordninger med kjønnsnøytrale premier og ytelser. Det vil også kunne hindre at bedriftene har mulighet til å 
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spare lønnskostnader ved å redusere pensjonen til de ansatte, for eksempel i anbudskonkurranser og ved
virksomhetsoverdragelser. Brede ordninger med like premier er dessuten viktig for å håndtere jobbskifter 
bedre enn i dag. 
Tariffoppgjøret i 2014 konkluderte med at det skal foretas brede utredninger mellom partene om tjen-
estepensjon. En tariffesting av tjenestepensjon i privat sektor i 2016 vil bli et felles ansvar for hele LO-
fellesskapet. Sør-Trøndelag HK avd. 1 vil at støtter initiativ til å prioritere dette området fram mot tariff-
oppgjøret 2016, ved å informere, mobilisere og aktivisere sine medlemmer.
Styrets innstilling: Forslaget støttes.

Sak 5.6
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Kampen om arbeidsmiljøloven.
LO i Trondheims årsmøte oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd
1) til fortsatt å bekjempe Høyre / FrP regjeringa og deres støtteparti Venstre ved politiske demonstrasjoner og

aksjoner utover den landsomfattende streiken den 28. januar 2015, og ved bruk av andre passende 
virkemidler og oppmuntre LO, YS og UNIO til å videreføre samarbeidet både sentralt og lokalt.

2) til å starte en kampanje for å fremme konkrete krav som vil forbedre arbeidervernet i arbeidsmiljøloven. 
3) til å kreve tariffestet arbeidervernbestemmelser i arbeidsmiljøloven som nå utsettes for rasering fra Høyre / 

FrP regjeringa.
4) til å være pådrivere til å oppfordre kommunestyrer og fylkeskommuner til å opprettholde dagens praksis 

når det gjelder faste ansettelser sjøl om arbeidsmiljøloven endres.
LO i Trondheims årsmøte krever
1) at rød-grønne partier garanterer for at alle forverringer av arbeidervernet i arbeidsmiljøloven blir reversert 

etter Stortingsvalget 2017, herunder at kun forbund med innstillingsrett må ha adgang til å godkjenne 
unntak fra arbeidstidskapittelet utover dagens bestemmelser til å inngå lokale avtaler, inklusive 
gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid (jfr. Arbeidsmiljøloven § 10-12 Unntak).

Sak 5.7
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik.
Havnearbeidernes kamp for tariffavtale foregår nå i fem havner. Arbeidskjøpernes offensiv må 
stoppes! Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en 
samlet fagbevegelse. Havnearbeidernes kamper må vinnes, og alle deler av fagbevegelsen må støtte 
og delta aktivt i solidaritet med kjempende arbeidsfolk.
LO i Trondheims årsmøte krever at LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sym-
patistreik med havnearbeiderne.
Begrunnelse: Siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale ved havna i 
Risavika, i henhold til ILO konvensjon nr. 137 om fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det samme har 
sympatiaksjoner i Mosjøen og Tromsø. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø blir taua 
inn av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Hol-
ship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bedriften. I 
Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine mai 2014, og erstattet av andre.
Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med org-
aniserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk 
Transportarbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området.
Det tyrkiske selskapet Yilport overtok fra 1. februar 2015 drifta av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å
inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både 
forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med massivt bruk av 
streikebryteri, og resultatet blir sosial dumping.

Sak 5.8
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Evaluering av pensjonsreformen i 2017.
LO i Trondheims årsmøte mener at det viktigste fagbevegelsen må arbeide for å fjerne er:
1) Levealdersjustering – som rammer alle, men det er de rike som lever lengst og øker levealderen mest.
2) Indeksering – dette rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at pensjonen reduseres 

med 8 % på 10 år.
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3) Alleårsregel - dette rammer kvinner spesielt.
4) Pensjonsavkorting ved tidlig avgang – dette er en kvinnefiendtlig klassereform.
LO har et mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. 
For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav frem 
mot evalueringen av pensjonsreformen i 2017. LO i Trondheims årsmøte oppfordrer fagbevegelsens 
organisasjonsledd til å ta aktiv del i og bruke nok ressurser på denne kampanjen.
Begrunnelse:
Pensjonsreformen har utviklet seg til å bli en klassereform. De med dårlig helse og dårlig inntekt taper mest. 
Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter pga nedbemanning, salg av virksomheter og tap 
av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst 
sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp.

Sak 5.9
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Ny postlov og innføring av EUs tredje postdirektiv 
LO i Trondheims årsmøte krever at Stortinget må opprettholde reservasjonen mot EUs tredje post-
direktiv, og si nei til regjeringens forslag til ny postlov. Det er svært viktig at Norge viderefører en 
postpolitikk som gir folk og næringsliv et likeverdig posttilbud i hele landet. 
Posttjenester er viktig infrastruktur, og vi må derfor ha nasjonal kontroll på dette området, slik at det er 
Stortinget som bestemmer service- og kvalitetsnivået, og dermed også de fremtidige statlige kostnadene. Vi 
mener derfor det er viktig at Stortinget utformer en god og forutsigbar postpolitikk for fremtiden, og at dette 
skjer i tett dialog med de ansattes organisasjoner. 
Dersom Stortinget velger å liberalisere markedet for brevpost under 50 gram, er dette en beslutning som i 
praksis vil være irreversibel.
Begrunnelse: Regjeringen vil fjerne enhetsportoen for 90 % av brevforsendelsene. 
Enhetsportoen vil kun gjelde for enkeltsendinger, stort sett brev. Det betyr at enkeltpersoner og næringsliv der 
det ikke blir konkurranse, gjerne i distrikts-Norge, må betale den høyeste portoen. 
Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt - og overlate resten av postombæringen til 
Posten Norge.
Konkurrentene får minimalt med forpliktelser og kan dermed «produsere» (hente – sortere – levere ut) et brev 
langt rimeligere enn Posten Norge, og de kan la Posten Norge ta de brevene de ikke selv vil gå med. Vi risi-
kerer at Posten Norge vil tape penger på brev, selv i de områdene som i dag er forretningsmessig 
lønnsomme.
I områder med konkurranse vil vi risikere at flere leverandører kjører samme ruter parallelt. Dette fører til økte 
miljøutslipp og genererer mer trafikk i allerede belastede storbyområder.
Regjeringen har ikke regnet ut hvor mange statlige milliarder den nye postpolitikken vil koste.
Vi mener det er sterkt foruroligende at regjeringen vil innføre ny postlov uten å gjøre konsekvensutredninger 
på kostnadene for staten, og hva konsekvensene for næringslivet vil være. 
I dag sørger enerettsområdet og enhetsportoen for at posttjenester er et spleiselag. Vi får likeverdige 
posttjenester i hele landet til lik pris. 
Enerettsområdet sørger også for en kryss-subsidiering mellom de områdene som er forretningsmessige 
lønnsomme til de som ikke er det. Når man fjerner grunnlaget for denne kryss-subsidieringen vil staten ende 
opp med å betale for all ulønnsom post. 
Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det at det er depar-
tementet som skal bestemme. Dette er en avpolitisering og en svekkelse av folkestyret. 
I tillegg fører konkurransen til en byråkratisering. Byråkrater må passe på at konkurransen går riktig for seg. 
Den kan illustreres med at den nye postloven har 61 paragrafer, mens den gamle har 26 paragrafer. 
EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre tjenester i EU-landene. 
Posten har ikke blitt billigere i EU, men lønningene har blitt lavere. EU har derfor varslet at de kommer med en
ny postpolitikk, mens regjeringa vil innføre utdatert EU-politikk som ikke virker, og som vil presse lønns- og 
arbeidsvilkårene i bransjen.
Det vil derfor være naturlig at Stortinget får informasjon om hvordan EU har tenkt å endre postpolitikken, før 
Norge innfører en politikk som EU selv mener ikke har fungert. 
Høringsuttalelsene har vært nesten entydig negative
Regjeringen har varslet at loven vil bli lagt fram i april, og høringsfristen gikk ut 26.januar. Kun 7 av 101 
høringsuttalelser var positive til loven. Verdt å merke seg er det at av de 11 fylkeskommunene som hadde 
svart var samtlige negative til forslaget, og av kommunene var det bare én som var positiv. I langt de fleste 
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fylkeskommuner og kommuner som har uttalt seg er representantene for regjeringens støttepartier Venstre
og Kristelig Folkeparti negative til forslaget. Dette bør være et klart signal til partiene på Stortinget.

Sak 5.10
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Støtte til Norwegian-pilotenes krav.
LO i Trondheims årsmøte støtter Norwegian-pilotenes og Parats prinsipielle hovedkrav om at pilotene skal 
være ansatte i morselskapet, som er den reelle arbeidskjøperen deres. Det var dette selskapet som fratok 
dem retten til å levere egenmelding ved sykdom. Vi mener at der styringsretten ligger, og produksjonen fore-
går, skal også arbeidsforholdet være forankret. Dette er kjernen i trepartssamarbeidet.
Norwegians organisasjonsmodell, med oppsplitting i og innleie av arbeidskraft fra datterselskaper, pulveriserer
arbeidskjøperansvaret og undergraver trepartssamarbeidet. Denne nyorganiseringen svekker fagforeningenes
innflytelse, svekker ansattes samhold og reduserer deres muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon.
Normen i et fast ansettelsesforhold skal være at de ansatte har avtale med sin arbeidskjøper, ikke at de leies 
inn fra datterselskaper eller bemanningsbyråer der den reelle arbeidskjøperen er fritatt for ansvar.
Årsmøtet i LO i Trondheim oppfordrer også LOs medlemmer og medlemsorganisasjoner spesielt, og publikum 
generelt, til å være bevisste i sine valg av vare- og tjenesteleverandører. Fortrinnsvis bør vi velge tilbydere 
som kan tilby sine ansatte ordnede arbeidsforhold, der trepartssamarbeidet blir respektert.

Sak 5.11
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Uttalelse om bemanningsbransjen
Utviklingen i bemanningsbransjen undergraver den norske modellen. Vi vil arbeide for å reversere frislippet av 
vikarbyråene fra 1.1.2000 slik at de bare kan brukes rent unntaksvis. I mellomtiden vil vi ha gjennomført de to 
krav LO stilte den gangen: At det betales lønn mellom oppdrag og at utleie bare skal skje som vikarer for 
navngitte personer.

Sak 5.12
Forslagsstiller: Styret i LO i Trondheim
Norge må ikke delta i den pågående destabiliseringen av Venezuela
Den 24.02.15 uttalte utenriksminister Børge Brende at han var svært bekymret for situasjonen i Venezuela 
etter arrestasjonen av ordfører Ledezma i Caracas. Han ønsket en rask og upartisk rettsprosess, for alle de 
arresterte opposisjonelle i tråd med rettsstatens prinsipper. Han viste til at i 2014 arresterte myndighetene i 
Venezuela flere opposisjonsledere og studenter som deltok i protester, og noen av disse sitter fremdeles i 
fengsel. 
LO oppfordrer Børge Brende til avklare hva han mener med bruken av begrepet 'nøytralitet', og innse at kon-
flikten i Venezuela handler om kontra-revolusjonære krefter som forsøker med vold å destabilisere landet 
gjennom kuppforsøk, sabotasjeaksjoner, og hindring av innførsel av varer som det venezuelanske folket er 
avhengig av. Dette er dokumentert og tilgjengelig for de som vil ha et faktabasert og nøytralt bilde av det som 
skjer i Venezuela. Demokratiseringsprosessen i Venezuela er en vanskelig prosess som trenger konstruktiv og
solidarisk støtte. Norge trenger ikke helle mer bensin på bålet til de som jobber for å sabotere prosessen.
Utenriksministeren viser ikke til det faktum at det er avdekket et forsøk på statskupp i Venezuela, der noen 
offiserer i militæret er arrestert og har erkjent sin deltakelse i kupp-planene. Noen sentrale opposisjonsledere 
er også avslørt for deltakelse i forsøket og er arrestert. At ordfører Ledezma er blitt arrestert er ikke mer 
underlig enn at en norsk ordfører hadde blitt arrestert dersom han hadde deltatt i planleggingen av et 
statskupp i Norge.
LO i Trondheim vil påpeke at de som ble arrestert i forbindelse med de voldelige protestene som opposisjons-
ledere oppfordret til, og som krevde 43 liv, også ville blitt arrestert i Norge. Den venezuelanske regjeringen har
bedt opposisjonen om dialog fra og med i fjor. Ytringsfrihet og forsamlingsfrihet respekteres, men ikke volde-
lige aksjoner. 
LO i Trondheim forutsetter selvsagt at de som er arrestert og pågrepet får en rettferdig rettergang, innen rime-
lig tid.
UNASUR, som består av samtlige stater i Sør-Amerika, krever i en nylig vedtatt uttalelse at president Obama 
trekker tilbake sin erklæring om at Venezuela er en særskilt fare for USAs sikkerhet. Norge må støtte denne 
uttalelsen. UNASUR oppfordrer til dialog og har tatt avstand fra oppfordring til vold og innblanding utenfra.
LO i Trondheims årsmøte ber Utenriksdepartementet ved utenriksministeren oppfordre opposisjonen i Vene-
zuela til å være en politisk opposisjon innenfor de rammene grunnloven setter. 
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