Nordisk fagbevegelse, klima og sysselsetting.
Felles plattform i klimaarbeidet
Nordens faglige samorganisasjon, NFS, legger med dette fram en felles plattform for
klimapolitikken framfor møtet i København desember 2009, og i tiden framover. Møtet kan
bli avgjørende. Mye står på spill. Det er ikke lenger tvil om at vi står foran avgjørende valg
som krever rask kursendring.
NFS har utarbeidet en rapport - Nordisk fagbevegelse foran klimatoppmøtet i København
2009 og deretter. Global klimapolitikk for flere jobber og reduserte utslipp, Juni 2009 – som
gir en omfattende gjennomgang av klimapolitikken og virkemiddelbruken i Norden. Styret i
NFS viser til denne rapporten som et grunnlag for den nordiske fagbevegelsens klimaarbeid i
tiden som kommer. Våre konklusjoner, krav og forslag kan sammenfattes i følgende ti
punkter:
1. Fagbevegelsens hovedkrav er en omfattende global klimaavtale der alle land
deltar og der det inngås reelle forpliktelser for alle hovedaktørene. De rike
landene har et spesielt ansvar for å finansiere en slik avtale og sikre
overføring av miljøteknologi til utviklingsland.
2. Nordisk fagbevegelse støtter målet om å begrense økningen i
gjennomsnittstemperaturen til 2 grader fra før-industrielt nivå.
3. Den nordiske fagbevegelsen står samlet bak sin støtte til at de nordiske
landene skal nå ambisiøse klimamål.
4. Vi står overfor en krevende omstilling til et lavutslippssamfunn. Utslippene
må kuttes kraftig, samtidig som energisektoren i Norden må levere energi til
konkurransedyktige vilkår.
5. Vi må videreutvikle og styrke den nordiske samarbeidsmodellen – med en
sterk fagbevegelse, kollektivavtalte løsninger og samarbeid om løsningene
mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Fagbevegelsen vil bidra til et
energieffektivt og klimatilpasset arbeidsliv
6. Trygghet i omstillingen er et hovedkrav – vi støtter den internasjonale
fagbevegelsens krav om ”just transition”, rettferdig omstilling. Det krever
samarbeid med fagforeninger, internasjonale organer som ILO, nasjonale og
lokale myndigheter, ansvarlige arbeidsgivere og andre.
7. En miljø- og klimarettet politikk krever både fremtidsrettet industriell satsing
og økonomiske virkemidler som korrigerer forbruket i riktig retning.
Løsningen må kombinere kravet om arbeid til alle med lave utslipp.
8. Virkemiddelbruken må være omfattende og effektiv, og dekke flest mulige
sektorer og utslippstyper
9. Karbonlekkasje vil undergrave den globale omstillingen og må unngås. Dette
stiller særlige krav til en helhetlig virkemiddelbruk (i en tidlig fase) slik at
konkurranseutsatte virksomheter ikke tvinges til å flytte ut.
10. Det store potensialet for nye og grønnere jobber med adekvat lønn, krav til
sikkerhet, karrieremuligheter og arbeidstakerrettigheter må utnyttes. En
styrket politikk for FOU og næringsutvikling over en bred skala er nødvendig
for å få dette til.

