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La idealene
skinne klart
Et ideal er en forestilling om det perfekte og fullkomne som er mulig å
strekke seg etter, men umulig å nå.
Følelsen av krav og utilstrekkelighet
er derfor uunngåelig for en som sikter
mot stjernene. Har disse bivirkningene av idealet ført til en tro på at det
er bedre å leve uten?
En idealist er en som ikke vil vike for
faktiske forhold, men gå standhaftig
på idealets retningslinje. Han vet at
hvert skritt er avgjørende for retningen, og er derfor avhengig av idealer for ethvert område i livet. Han
trenger et moralideal for å vite
hvordan han skal håndtere nære relasjoner. Han trenger et kroppsideal for
å vite hvordan han kan leve et sunt og
langt liv. Han trenger et forvaltningsideal for å vite hvor han skal legge
midlene sine.
Så godt som alle mennesker er idealister på det store plan. Vi er enige om
at vi bør gjøre verden til et bedre sted
å være for flest mulig. Vi er enige om
at det skal være aksept og åpenhet for
ulikheter. Det er flott at vi er enige om
de overordnede områdene, men det
hjelper ikke hvis vi ikke snakker om
de mindre. Vi trenger de store idealene for visjonen og de små for den
konkrete handlingen. Enkelte holdninger i samfunnet kan tyde på at vi
skyver unna de sistnevnte idealene.
Har idealets bivirkninger, krav og
skuffelser, ført til en tro på at det er
bedre å leve uten?
Vi mennesker trenger idealer. Vi kan
ikke alltid stole på kulturens, derfor
har vi alle behov for en regelmessig
opprydding i det personlige idealforrådet. La oss sette oss ned i et stille
værelse og være oppriktige med oss
selv om det vi tror på – fi nne våre
idealer, snakke høyt om dem, diskutere dem om nødvendig. La oss deretter oppmuntre hverandre til å gå
den vanskelige veien og alltid svare
utilstrekkelighet med nåde.
Sara Tellefsen
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Bare borgerlige budsjett-tapere
Marie Melgård
Fredspris til besvær
Erik Sagflaat
Det grønne skiftet avlyst
Beate Sjåfjell
Tilbake til normalen
Heidi Taksdal Skjeseth
Slipp Støre fri
Arne Strand

ARBEIDSLIV: Økonomisk vekst skal gi mer velferd og sette mennesket

Fokus på anstendig

DEBATT
RENEE RASMUSSEN
LO-sekretær og medlem
i Den nasjonale ILO-komiteen

7. oktober har siden 2008 vært den
internasjonale fagbevegelsens dag for
anstendig arbeid. På denne dagen
setter fagbevegelsen over hele verden
fokus på et anstendig arbeid, og på at
økonomisk vekst skal gi mer velferd
og sette mennesket først.
I tiden etter 2008 har den økonomiske krisen satt sine spor i mange
land og utfordret arbeidstakernes kår
globalt. Ledighetstallene har skutt i
været og presset på lønns- og
arbeidsvilkår har blitt sterkere.
Globaliseringen av økonomien har
blitt enda tydeligere gjennom markante endringer i hvordan produksjon og verdiskaping organiseres.
FNs
særorganisasjon
for
arbeidsliv, ILO, har anslått at over
450 millioner arbeidstakere er involvert i globale produksjonskjeder.
Varer og tjenester produseres i store
nettverk hvor ulike produsenter i
ulike land er involvert. Forretningsmodellen er å sette land med lave
lønninger, utilstrekkelig regelverk for
arbeidstakere eller manglende kontroll med at regelverket følges, opp
mot hverandre.
For mange av arbeidstakerne betyr
arbeid i de globale produksjonskjedene lave lønninger, utrygge tilsettingsforhold, ingen mulighet til organisering
og
umenneskelige
arbeidsforhold. Da tekstilfabrikken
«Rana Plaza» i Bangladesh raste
sammen i 2013 og over 1.100 arbeidere omkom, ble arbeidernes
arbeidsforhold synliggjort for hele
verden.
Arbeiderne i tekstilfabrikken jobbet med produksjon av
klær for verdens største kleskjeder.
Den globale fagbevegelsen ITUC,
som LO er del av, har et sterkt engasjement for i å sikre alle arbeidstakere anstendig arbeid. ImpleKOLLAPS: Over 1.100 arbeidere omkom da tekstilfabrikken «Rana Plaza» i Bangladesh raste
mentering og etterlevelse av ILOs
kjernekonvensjoner i alle land er
viktig for å kunne håndheve og iva- dighetene. LO forventer at norske må, etter den nye loven om offentlige
reta arbeidstakernes
myndigheter forsetter anskaffelser, sikre at næringslivet tar
kår. Etter intensiv inni pådriverrollen for ansvar for hele produksjonen,
Over 450
sats av blant andre
anstendige arbeids- gjennom krav til etikk i produksjonsfagbevegelsen
er
forhold, i tråd med kjedene.
millioner
anstendig arbeid tatt
ILOs definisjon. I
inn som et av 17 mål i arbeidstakere er
Norge har offentlig Trepartsamarbeidet nasjonalt og
sektor, med sine store internasjonalt er avgjørende for å
FNs bærekraftsmål
2030. Dette er et langt involvert i globale
innkjøp, et vesentlig styrke arbeidstakerrettigheter i gloskritt i riktig retning.
produksjonskjeder. ansvar for å sikre at bale produksjonskjeder. Nasjonalt
næringslivet
tar handler dette om å implementere og
Anstendig arbeid for
hensyn til grunnleg- følge opp ILO-konvensjoner, styrke
alle krever sterk og dedikert innsats gende menneske- og arbeidstakerret- det organiserte arbeidslivet og bidra
også fra arbeidsgiversiden og myn- tigheter i produksjonskjedene. De til større åpenhet om hvordan pro-

