Helsingfors den 20 november 2012

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR NORDENS FACKLIGA SAMORGANISATION – NFS
Facken i Norden ska inte ensamma ta ansvar för den nordiska modellen
Den nordiska arbetsmarknadsmodellen, där väl organiserade och oberoende parter på
arbetsmarknaden självständigt förhandlar fram och sluter kollektivavtal om löner och villkor har
gång på gång under de senaste decennierna visat sig kunna leverera lösningar som är bra både för
samhällsekonomin och för de fackliga organisationernas medlemmar. Trots detta har modellen
utmanats, exempelvis av SAS agerande.
De nordiska modellerna kombinerar trygghet, inflytande och goda villkor för de yrkesverksamma
med flexibilitet för arbetsgivarna. Kombinationen av grundläggande skyddslagstiftning för
arbetsmarknaden, kollektivavtal, generell välfärd och en bra arbetsmarknadspolitik ger tydliga
spelregler, förutsägbarhet och långsiktig stabilitet. Detta underlättar för våra ekonomier att
upprätthålla konkurrenskraften i dagens globaliserade värld. Det är också en nyckel till att
åstadkomma hög sysselsättning och upprätthålla generella välfärdssystem.
SAS agerande i samband med bolagets aktuella ekonomiska kris är ett exempel på hur
arbetsgivare agerat oklokt och kortsiktigt, och trott sig kunna göra vinster på att försöka sätta den
nordiska modellen ur spel.
Den nordiska arbetsmarknadsmodellen är avgörande för möjligheterna att åstadkomma hög
sysselsättning och upprätthålla generella välfärdssystem.
NFS tar ett stort ansvar för att stärka och utveckla den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och de
fackliga organisationer som deltagit i förhandlingarna om SAS har tagit ett stort ansvar för
modellen. Behovet av att stärka SAS framtida konkurrenskraft understryker vikten av att
samarbetet mellan de fackliga organisationerna i SAS utvecklas ytterligare.
NFS uppmanar regeringar och arbetsgivare att värna ett gott samarbetsklimat och ömsesidig
respekt på arbetsmarknaden, och respektera kollektivavtal och grundläggande ILO-konventioner
om förenings- och förhandlingsrätt!
NFS uppmanar också de nordiska regeringarna att säkerställa att alla flygbolag som opererar i
Norden följer gällande kollektivavtal.
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Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer
i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna,
Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna.
Därmed representerar NFS knappt 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden.
www.nfs.net
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