Stockholm den 24 april 2012

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR NORDENS FACKLIGA SAMORGANISATION – NFS

GRÖNLANDS ARBETSMARKNAD – EN DEL AV DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN
Bekämpning av social dumpning i samband med storskaliga utvinningsprojekt på Grönland

Den nordiska arbetsmarknadsmodellen där arbetsmarknadens parter självständigt förhandlar
fram löner och villkor genom kollektivavtal, är en av hörnstenarna i våra nordiska
välfärdssamhällen. Tar vi bort en hörnsten, faller hela bygget. Därför är arbetet för att
upprätthålla och värna om den nordiska arbetsmarknadsmodellens likabehandlingsprincip så
avgörande.
I Norden skall både anställda och företag arbeta under lika villkor. Kringgående av kollektivavtal –
social dumpning – är ett allvarligt problem som riskerar att underminera den väl fungerande
nordiska arbetsmarknadsmodellen.
Utvinning av järnmalm och andra naturresurser på Grönland ger upphov till en grundläggande
principdiskussion som hela den fackliga rörelsen i Norden bör engagera sig i. Det föreligger
nämligen risk för att Grönland öppnar upp för att företag inom utvinningsindustrin ska få
undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland. En
form av statligt sanktionerad social dumpning, med andra ord.
NFS vill slå fast att avtal mellan arbetsmarknadens parter, liksom ILO-konventioner, måste
respekteras i alla nordiska länder – också vid användning av utländsk arbetskraft. NFS delar de
grönländska arbetsmarknadsparterna SIKs och GAs gemensamma oro för den överhängande
risken för social dumpning i samband med de storskaliga utvinningsprojekt som snart inleds.
Den nordiska arbetsmarknadsmodellen med starka parter och flexibla kollektivavtal måste värnas
och försvaras i hela Norden. NFS vill därför uppmana Grönlands landsstyre att, under inga
omständigheter öppna upp för några som helst undantag från de avtal och villkor som gäller på
den grönländska arbetsmarknaden. NFS utgår ifrån att Grönlands landsstyre aktivt vill delta i
kampen mot social dumpning och även fortsättningsvis står upp för den grönländska – och
nordiska – arbetsmarknadsmodellen!
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