Vedtatt på Oslo Arbeiderpartis årsmøte 2018

Andre forslag
Tredje rullebane på Gardermoen
Oslo Arbeiderparti vil:
• Stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen
• Taxfreesalget som er med på å finansiere lufthavner i distriktene bør overtas av
Vinmonopolet

Konkurranseutsetting av jernbanen
Arbeiderpartiet skal arbeide for at jernbanen ikke oppsplittes, selges og konkurranseutsettes.

Kamp mot internasjonal arbeidslivskriminalitet
Samarbeid mellom kontrolletater som Arbeidstilsynet, Skatt Øst, politiet og Kemneren er
viktig for å bekjempe internasjonal arbeidslivskriminalitet. Dagens lovverk og taushetsplikt
gjør det vanskelig for etatene å dele informasjon om kriminelle aktører i arbeidslivet seg i
mellom, og med kommunale myndigheter. For å kunne utelukke aktører som bedriver svart
arbeid og sosial dumping fra offentlige anbud bør kontrolletatene være pliktig å dele relevant
informasjon med hverandre og med andre offentlige oppdragsgivere.

Bekjempelse av menneskehandel i Norge – vår tids slaveri
Arbeiderpartiet vil forebygge menneskehandel ved å støtte offentlige og frivillige aktører som
gjennom opplysningsarbeid og bevisstgjøring reduserer etterspørselen etter varer og
tjenester tilbudt av ofre for menneskehandel.
1. Beskytte:
• styrke offentlige og frivillige aktører som gir oppfølging og hjelp til ofre for
menneskehandel i Norge
• bedre oppfølgingen av prostituerte i Norge
• i samarbeid med ofre for tvangsprostitusjon prøve å få et bedre overblikk over
utfordringene de møter
• vurdere om refleksjonsordningen skal utvides
2. Straffeforfølge:
• Bare én av tre menneskehandelsaker i Norge starter med at politiet selv tar initiativet.
Arbeiderpartiet vil derfor gå inn for at politi og påtalemyndighet får nok ressurser til å
etterforske og bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet.
3. Identifisering:
• gi opplæring i identifisering av ofre for menneskehandel til offentlige samfunnsaktører
som høyst sannsynlig er i kontakt med mulige ofre. For eksempel ansatte i
ambulansetjeneste, legevakt, arbeidstilsyn, ligningskontor, UDI, tollvesen, barnevern
• gi A-krim gruppene, i Norge som er sammensatt av ansatte fra politiet, Skatteetaten,
Arbeidstilsynet, kemnerkontorene, tollvesenet og Nav, mandat og kompetanse til å
intervjue ansatte i bedrifter for å avdekke menneskehandel gjennom utnyttelse i
tvangsarbeid.
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Innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ
Oslo Arbeiderparti vil at det innføres et tredje juridisk kjønnsalternativ. Det er helt nødvendig
at Norge som samfunn tar på alvor den dype fortvilelse noen kjenner på ved ikke å ha en
kjønnsidentitet knyttet til de etablerte kjønnskategoriene.
Vi vet at det er personer som har en uklar kjønnsidentitet. Det skal vi ta på alvor og de skal
møtes med respekt. For de få dette gjelder, så trenger de denne kategorien. Det er enkelt for
samfunnet å få tilrettelagt dette på en god måte.

Ta hatkriminalitet på alvor
Hatkriminalitet skaper ofre på mange nivåer. I tillegg til å ramme de som direkte utsettes for
vold eller trusler, skaper hatkriminalitet utrygghet for store grupper av befolkningen. I tillegg
rammes demokratiske kjerneverdier som likeverd, trygghet, ytringsfrihet og retten til å være
seg selv.
Oslo Arbeiderparti mener at:
•
•
•

Politiet må få nødvendige ressurser, systemer og instrukser for å øke sin kompetanse
og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet
Grunn- og videregående skoler tar et tydelig ansvar for å forebygge hatkriminalitet og
utvikle holdninger som motvirker hat
Tiltak som Rosa Kompetanse Justis og Restart får bedre finansiering

