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Program NFS konferens, Grönland– Ilulissat 23-26 april 2013
Syftet med konferensen är att ge Nordens fackliga ledare kunskap och insikt i Grönlands
specifika utmaningar och hur klimatet påverkar oss alla från Grönland till Europa, samt
inspiration till ett fortsatt fackligt arbete med frågan om ett hållbart arbetsliv på
hemmaplan. Målet med konferensen är att uppnå en gemensam uppfattning om hur
och varför facket ska arbeta med hållbar utveckling, samt att diskutera fackliga
strategier för hållbara jobb.
Tisdag den 23 april
11.15 – 14.10 Ankomst med olika flyg till Ilulissat flygplats.
15.10
Kl 15.30

Transfer för dem som ska på studiebesöket
Studiebesök på Royal Greenland OBS! Endast en person per organisation!
Vi tas med på en rundtur på Grönlands största arbetsplats. Transfer
tillbaka går vid 16.30.

Kl 17.30

Corporate Sustainability and Environmental Manager Lisbeth Due
Schönemann-Paul från Royal Greenland, Grönlands största arbetsplats,
berättar om sitt hållbarhetsarbete.
 Royal Greenland – Grønlands største arbejdsplads
 Royal Greenlands CSR arbejde
 MSC certificering af rejer

Kl 19

Gemensam middag

Onsdag den 24 april
09.00
Konferensen öppnas av NFS ordförande, Sture Fjäder, Akava.

09.10

10.45

11 – 13.30

GRÖNLAND
Naturresurser, klimat, fackliga rättigheter och social dumpning
(panelsamtal). Moderator: Lizette Risgaard, LO DK
 Mikkel Myrup, ordförande för Avataq – Grönlands natur och
miljöförening
 Anders Blaabjerg, Grönlands ekonomiska råd
 Ove Karl Berthelsen, Minister för industri och mineralresurser
2009-2013, parti Inuit Ataqatigiit
 Jess G. Berthelsen, ordförande för SIK
Transfer avgår till klimatutflykten. Ta med matpaket från receptionen!
KLIMAT
Klimatutflykt och lunch
Deltagarna åker ut med båt i Ilulissat isfjord, upptaget på UNESCOs
världsarvslista. Vi äter medhavd lunch bland isbergen. Varma kläder
rekommenderas, eftersom båten är öppen!
FACKLIGT HÅLLBARHETSARBETE
Moderator: Anders Folkestad, Unio
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13.45

Fackliga strategier för hållbara jobb
 Bela Galgoczi, senior researcher från ETUI
Fackliga representanter berättar om erfarenheter från de egna
organisationerna.
 Roger Mörtvik, TCO, om den nordiska omställningstraditionen
 Annika Strandhäll, Vision, om Visions arbete
 Johan Hall, LO Sverige, om en nordisk råvarustrategi
 Marianna Traustadottir, ASÍ, om en strategi för grön ekonomi
 Jorunn Berland, YS, Morgendagens arbeidsliv blir grønnere

15.00

Fikapaus

15.30

DISKUSSION OM EN NORDISK FACKLIG STRATEGI
Inleds av Lizette Risgaard, LO DK, och Anders Folkestad, Unio, som
sammanfattar dagen. Diskussionen kommer ligga till grund för
styrelsemötet dagen därpå. Vi kommer att diskutera igenom vad facket
kan göra och vad vi inte kan göra, vilket ansvar vi har och hur vi kan ta det
ansvaret. Vad kan vi göra gemensamt och vad kan vi göra enskilt? Finns
det en facklig strategi vi alla kan utgå ifrån?

17.00

Konferensen avslutas av NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

19.00

Gemensam middag

Torsdag den 25 april
NFS styrelse sammanträder
Fredag den 26 april
07.00 – 09.30 Hemfärd
20.00

Beräknad ankomst till Kastrup, Köpenhamn, DK.
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NFS KONFERENS DEN 24 APRIL 2013 I ILULISSAT, GRÖNLAND
Deltagarförteckning
Lizette Risgaard
Marie-Louise Knuppert
Kent Petersen
Jens Kragh
Erik Jylling
Matti Huutola
Eija Hietanen
Antti Palola
Pirkko Nikula
Sture Fjäder
Mats Nyman
Gylfi Arnbjörnsson
Marianna Traustadottir
Elín Björg Jónsdóttir
Helga Jónsdóttir
Jess G. Berthelsen
Josef Therkildsen
Estrella Mølgaard Thomsen
Jokum Zeeb
Hendrik Nielsen
Peter Damborg
Dina Olsen
Hans Peter Sikemsen
Kathrine Ødegård
Sivso Dorph
Knut Arne Sanden
Karen Sophie Steen
Jorunn Berland
Inger Lise Rasmussen
Gunn Kristoffersen
Frode Sandberg
Anders Folkestad
Jon Olav Bjergene
Lise-Lotte Lenberg
Mikael Nilsson
Johan Hall
Helena Johansson
Annika Strandhäll
Kristian Skånberg
Roger Mörtvik
Göran Arrius

LO Danmark
”
FTF
”
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”
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”
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”
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”
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”
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”
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Marita Teräs
Åsa Ehinger Berling
Loa Brynjulfsdottir
Mika Domisch
Maria Karlman Noleryd
Hans Virtanen
Vappu Vähälummukka

Saco / Naturvetarna
Saco
NFS
”
”
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Talare
Lisbeth De Schönemann-Paul
Mikkel Myrup
Anders Blaabjerg
Ove Karl Berthelsen

CSR-manager, Royal Greenland
Ordförande, Avataq
Grönlands ekonomiska råd
Medlem av Inuit Ataqatigiit

Bela Galgoczi

Senior researcher, ETUI

Journalist
Bengt Rolfer

Frilansjournalist

Lars Laurén

TCO-tidningen
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RAPPORT FRÅN NFS GRÖNLANDSKONFERENS
Ilulissat, 23-26 april 2013
Syftet med konferensen var att ge Nordens fackliga ledare kunskap
och insikt i Grönlands specifika utmaningar och hur klimatet
påverkar oss alla från Grönland till Europa, samt inspiration till ett
fortsatt fackligt arbete med frågan om ett hållbart arbetsliv på
hemmaplan. Målet med konferensen är att uppnå en gemensam
uppfattning om hur och varför facket ska arbeta med hållbar
utveckling, samt att diskutera fackliga strategier för hållbara jobb.

Hållbar utveckling och social dumpning på
agendan när NFS besökte Grönland
För första gången har NFS varit på Grönland och hållit konferens
och styrelsemöte. Under tre dagar diskuterades fackliga strategier
för hållbara jobb samtidigt som deltagarna fick en inblick i hur
klimatförändringarna påverkar Grönland och därmed resten av
världen.
En annan fråga som dominerade konferensen var planerna på att utvinna Grönlands rika
naturtillgångar. Utländska storbolag står i kö för att få de värdefulla kontrakten och
kunna starta gruvdrift på ön.
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Hälften av Grönlands budget består av bidrag från Danmark. Det finns en stark önskan
bland grönlänningarna att bli mer ekonomiskt oberoende och få ett mer differentierat
näringsliv. Idag består den grönländska exporten till 90 procent av fisk och skaldjur.
Därför hoppas man mycket på de här stora utvinningsprojekten.
Men de kan knappast genomföras utan utländsk arbetskraft. Det talas om att 5000
kinesiska arbetare – nästan en tiondel av Grönlands befolkning! – behövs för de projekt
som nu är aktuella. Facket SÍK säger nej till social dumpning och kräver att grönländska
kollektivavtal ska gälla. Detta har blivit en stor stridsfråga som ännu inte är avgjord. Hela
NFS står bakom SÍK:s krav.
Valet på Grönland i april ledde till ett maktskifte. SÍK har vänt sig till den nya
socialdemokratiska regeringen med krav på att den så kallade storskalalagen som
reglerar villkoren för utvinningen, ska ändras och att fackets krav ska respekteras. Ett
besked från regeringen väntas till hösten.
NFS styrelse antog ett uttalande där man finner det anmärkningsvärt att Grönland är
berett att medverka till social dumpning för att tillmötesgå utländska investerare. NFS
uppmanar det grönländska landsstyret att stå upp för den nordiska
arbetsmarknadsmodellen.
Konferensen hölls i Ilulissat på Grönlands västkust där
klimatförändringarna bokstavligen kryper allt närmare.
Befolkningen här i Grönlands tredje största stad med 4500
invånare har på kort tid sett glaciärerna krympa och de
mäktiga isbergen i Ilulissatfjorden smälter i rekordfart. NFSdeltagarna bjöds på en iskall, men bedövande vacker båttur
i fjorden.
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I programmet ingick också ett besök på Grönlands
största företag Royal Greenland med cirka 2000
anställda varav hälften på Grönland. Royal Greenland
producerar fisk och skaldjur, den klart största
produkten är skalade räkor. På fabriken i Ilulissat
arbetar drygt 100 personer med kokning, skalning,
förpackning och frysning av de nyfångade räkorna.

Företaget har nyligen fått en så kallad MSC-certifiering för sitt
hållbarhetsarbete, som bland annat går ut på att minska el- och
vattenförbrukningen. Men företagets CSR-arbete innehåller också mycket
annat, berättade Royal Greenlands miljö- och hållbarhetschef Lisbeth Due
Schönemann-Paul:
– Det handlar om hållbart fiskeri – till exempel hur redskapen påverkar
havsbotten, avfallshantering och att bygga upp beståndet av fisk, om lokala
inköp och anti-korruption och om sunda och säkra varor i försäljningsledet.
Företaget tar också sitt ansvar för personalen och arbetar aktivt med frågor som
arbetsmiljö, personalomsättning och utbildning, förklarade hon. Man har startat Royal
Greenland Academy där alla anställda får utbildning minst två dagar per år.

Social dumpning stridsfråga på Grönland
Ett hållbart arbetsliv är tillsammans med den nordiska
kollektivavtalsmodellen och gränshindren de högst prioriterade
frågorna på NFS agenda. I alla dessa frågor behövs en stark nordisk
röst, betonade NFS ordförande Sture Fjäder när han öppnade NFSkonferensen på Grönland i slutet av april.
– Samarbetet inom EU har tagit över en del av det nordiska samarbetes betydelse, men
jag tror på en renässans för Norden nu när stora delar av Europa har problem. Norden är
världens tionde största ekonomi med 27 miljoner invånare. Den nordiska rösten i Europa
måste bli starkare, sa Sture Fjäder.
Konferensens första tema var ”Naturresurser, klimat, fackliga rättigheter och social
dumpning” med tonvikt på vad som nu sker på Grönland.
NFS har tidigare uppmärksammat och stött sin medlemsorganisation SÍKs kamp mot
social dumpning i samband med planerna på mineralutvinning i stor skala på Grönland.
Konferensen blev ytterligare en manifestation för fackliga rättigheter och den nordiska
kollektivavtalsmodellen.
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Förste talare var Jess Berthelsen, ordförande för SÍK, som med drygt
13 000 med-lemmar organiserar ungefär halva arbetskraften på
Grönland. Han tackade för den solidaritet NFS visat och gav en
bakgrund till dagens situation.
Det har snart gått tio år sedan politikerna på Grönland började tala
om att använda utländsk arbetskraft för de storskaliga
utvinningsprojekt som planeras. Men SÍK satte klackarna i marken
från dag ett för att förhindra import av arbetskraft till ”svältlöner”.
– Det var ett hot mot den nordiska modellen och skulle bomba facket här i landet
tillbaka till stenåldern, sa Jess Berthelsen.
Fackets motstånd fick gehör och en dialog med den tidigare regeringen kunde inledas.
– Vi lyckades dock inte få med oss lagstiftarna på att arbetsmarknadens parter här på
Grönland skulle ha förhandlingsrätten för den utländska arbetskraften. Jag beklagar
detta. Men nu har vi en ny regering och vi kommer att fortsätta kämpa för det. Våra krav
är att de grönländska facken får förhandlingsrätten och att den utländska arbetskraften
inte ska ha lägre lön än de minimilöner som finns i våra avtal, sa han.
Tyvärr lämnade den nyvalda statsministern Aleqa Hammond återbud i sista
stund, så den enda politiker på plats var Ove Karl Berthelsen, minister för
industri och mineralresurser i den tidigare regeringen. Han försvarade den så
kallade storskalalagen som öppnar för utländsk arbetskraft och menade att
den innebär acceptabla förhållanden.
– Vi har en minimilön här som är högre än i många andra länder. Och
utlänningarna ska lämna Grönland efter anläggningsfasen. Då får vi massor
av varaktiga jobb i produktionen, sa han.
Enligt den tidigare ministern är det inte alls fråga om social dumpning eller
brott mot ILO:s konventioner som facket påstår.
Delvis handlar de skilda synsätten om olika tolkningar av storskalalagen. Bland annat
gäller det frågan om vad den utlovade minimilönen ska täcka – exempelvis om kost och
logi ska ingå - samt om vilka skatteregler som ska tillämpas. Det blir nu en fråga för den
nya regeringen att försöka hitta en lösning som alla parter kan ställa sig bakom.
Ove Karl Berthelsens presentation innehöll också bakgrundsinformation om situationen
på Grönland och om de två mest aktuella projekten – ett aluminiumsmältverk på östra
Grönland och en järnmalmsgruva utan för huvudstaden Nuuk. Totalt skulle dessa båda
projekt sysselsätta 5600 personer i anläggningsfasen och cirka 1700 i driftsfasen.
– Samtidigt har vi ett begränsat utbud av kvalificerad arbetskraft och vi saknar
erfarenhet av så här stora projekt. De flesta grönländska företag är små, bra sex av dem
har fler än hundra anställda. Ekonomin går dåligt och vi behöver nya jobb, sa Ove Karl
Berthelsen.
Facket delar uppfattningen att projekten behövs, men vidhåller att det ska handla om
schyssta arbetsvillkor. Dessutom påpekar Jess Berthelsen att arbetslösheten på
Grönland ligger på 10-11 procent. Det rör sig om cirka 3000 personer och av dem skulle
åtminstone 7-800 kunna ta jobb i de här projekten, anser han.
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Att Grönland är i stort behov av att hitta fler inkomstkällor än det idag
helt dominerande fisket, som dessutom är på tillbakagång, råder det stor
enighet om. Och som Anders Blaabjerg från Grönlands ekonomiska råd
konstaterade på konferensen:
– Det enda realistiska alternativet som finns är att utnyttja de
naturresurser som finns.
För att lyckas krävs dock att flera förutsättningar infinner sig. Exempelvis
måste utbildningsnivån höjas. Fortfarande går bara hälften av de
grönländska ungdomarna vidare efter ”folkeskolen”, vilket är klart lägre
än övriga Norden. Det krävs också att fler bostäder byggs i anslutning till de stora
anläggningarna.
Enligt Blaabjerg är det nödvändigt att merparten av arbetskraften hämtas utifrån under
anläggningsfasen, medan det i den senare driftsfasen kan skapas massor av jobb för den
grönländska arbetskraften.
Konferensen gästades också av Mikkel Myrup från
Grönlands relativt nybildade natur- och miljöförening
Avataq, som berättade att det mesta av de
grönländska företagens hållbarhetsarbete bygger på
frivillighet.
– Företag tycker inte om lagstiftning, de föredrar så
kallad soft law som till exempel CSR-arbete och FN:s
Global Compact, alltså icke juridiskt bindande regler
utan straffrättsliga konsekvenser. Vi är tvungna att acceptera denna form av
självreglering, eftersom det inte finns resurser att skapa ett effektivt tillsynsarbete på
Grönland, sa Mikkel Myrup.
Detta är oroande, enligt Avataq. Risken finns att Grönland är på väg in i ett ”race to the
bottom” när utländska företag vill investera på ön, menade Myrup.
– Denna självreglering kan komma att leda till social oro, social dumpning och skador på
natur och levande resurser. Det är en mycket svår situation. Vi måste hitta en balans
mellan soft law och hard law, samtidigt som vi inte gör det oattraktivt för utländska
företag att komma hit, sa Mikkel Myrup.

Forskare till det grönländska facket:

Sälj er inte för billigt
– Sälj er inte för billigt. Visst, Grönland behöver få hit fler
utländska företag, men med era naturrikedomar behövs
inga lockbeten. De kommer hit ändå.
Det var budskapet från Bela Galgoczi från det europeiska
forskningsinstitutet ETUI när han öppnade konferensens tema om fackliga
strategier för hållbara jobb.
Grönland är ett specialfall, menade Galgoczi. Det är ett stort land med en
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liten befolkning som utsätts för påtryckningar av multinationella företag som har större
ekonomiska muskler än vissa enskilda stater. Bara av det skälet behöver
grönlänningarna internationellt stöd.
Han tog också upp krisen i Europa och menade att den hårda åtstramningspolitiken
inneburit ett bakslag för grön stimulanspolitik.
– Klimat- och miljöhoten innebär stora utmaningar för oss alla. Vi talar om grön
ekonomi, gröna jobb och grön tillväxt, men sanningen är att det som görs är långt ifrån
tillräckligt. Det finns ett stort gap mellan de politiska högtidstalen – och än mer mellan
vad som har genomförts – och vad som behöver göras. Världen går snarast i motsatt
riktning och det kan bli riktigt smärtsamt om vi inte snabbt tänker om, sa Bela Galgoczi.
Han tillade att den nödvändiga gröna omställningen också innebär en utmaning för
facket att tänka nytt och grönare.
Flera fackliga organisationer i Norden arbetar redan aktivt för
en bättre miljö. Exempelvis blev TCO-förbundet Vision 2007
som första fackförbund i Sverige utnämnt till en ”Fair Union”.
Förbundets ordförande Annika Strandhäll menar att facket kan
göra stor skillnad när det gäller miljö- och klimatarbete.
– Vi använder alltid fairtrade-märkta produkter och våra
förtroendevalda försöker få arbetsgivarna (kommuner,
landsting och kommunala bolag) att också anamma denna syn.
I samband med offentlig upphandling driver vi på för att det ska ställas krav på att de
företag som anlitas ska ha kollektivavtal och bedriva ett bra miljöarbete, sa hon.
2009 blev Vision också en miljödiplomerad fackförening. Det innebär bland annat at de
anställda får miljöutbildning, ombudsmännen får lära sig ”eco-driving” och att inga resor
under 500 kilometer får ske med flyg.
– Dessutom ser vi till att det alltid finns vegetariska måltider i all förbundets verksamhet,
sa Annika Strandhäll.
Jorunn Berland, ledare för norska YS, ”kontrade” med att YS är
Norges första miljöcertifierade huvudorganisation ”och det är vi
mycket stolta över”. YS vill verka för att göra existerande
arbetsplatser grönare, men också sörja för att det kommer fram
nya gröna jobb.
– I mina ögon betyder bärkraftiga arbetsplatser också tryggare
och mer framtidsinriktade jobb, sa hon.
Tillsammans har YS, Unio och LO i Norge fått in referenser om
miljö och hållbar utveckling i huvudavtalen. I exempelvis det
statliga avtalet står att ”hänsyn till miljö och klimat ska vara en del av partssamarbetet
och bidra till en bärkraftig utveckling”.
Utmaningen nu är att omsätta detta i praktisk handling. Ett exempel är lönepåslag till
chaufförer som kör ekonomiskt och bidrar till minskad förbrukning och minskade
utsläpp.
Jorunn Berland betonade också att företag som fokuserar på miljövänlig produktion har
lättare att rekrytera ungdomar.
– Kanske kan vi som fackliga organisationer också få fler medlemmar om vi satsar på
detta, sa hon.
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Även facket på Island har en strategi för grön ekonomi,
berättade Maríanna Traustadóttir från ASÍ (isländska LO).
På sin senaste kongress beslutade ASÍ att fokusera mer på
ansvarsfullt utnyttjande av naturresurserna.
– Vi har många idéer, sa hon och tog några exempel som att
verka för gröna och konkurrenskraftiga jobb, skattelättnader
för miljövänliga fordon, källsortering, återvinning och att
utbilda medlemmarna om grön ekonomi.
TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik lyfte fram den nordiska
omställningsmodellens fördelar. Men han underströk också vad som
krävs för att den ska fungera.
– I Norden med våra starka fackliga organisationer och
kollektivavtalssystem accepterar vi inte att arbetskraftens pris ska
sänkas genom konkurrens. Konsekvensen blir att folk förlorar jobbet om
företagen inte klarar att betala ut lönen. Men för att det ska fungera
krävs stöd till omställning i form av en aktiv arbetsmarknadspolitik och
starka trygghetssystem.
– Detta är grunden i den nordiska modellen, men för att den ska
fungera krävs också att staten spelar en aktiv roll i omställningen. De nya jobben
kommer att kräva mer kompetens, sa Mörtvik.
Johan Hall från svenska LO konstaterade att det saknas en nordisk
råvarustrategi och skissade på hur en sådan skulle kunna se ut och
vilka fackliga krav som skulle kunna resas.
I ett snävt fackligt uppdrag regleras löner och anställningsvillkor,
medan ett vidgat uppdrag även skulle kunna rymma krav på
investeringar för utveckling och ökat förädlingsvärde liksom att
produktionen i högre utsträckning ska bära sina egna kostnader.
Johan Hall tog exempel från gruvnäringen där företag ”externaliserar” kostnader för
sådant som miljöförstöring, infrastruktur och geologiska undersökningar.
– Att det tillåts att dessa kostnader läggs över på staten beror ofta på regionalpolitiska
skäl och rädsla för hög arbetslöshet, sa han.
En tänkbar framtida strategi skulle kunna vara att facket inte bara kräver kollektivavtal,
utan också att näringspolitiken inriktas på högproduktiva jobb, ökad miljöhänsyn och att
företagen står för en del av de idag externaliserade kostnaderna.
Efter dessa inlägg följde en diskussion om en hur en nordisk
facklig hållbarhetsstrategi ska utformas. Anders Folkestad,
Unio, varnade för att låta miljö och klimat bli en fråga för
specialisterna. Hur gör vi detta till en integrerad del av en
facklig maktstrategi, undrade han.
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Sture Fjäder, Akava, reste frågan vad skarpare miljökrav leder till vid
förhandlingsbordet.
– Grunden har alltid varit att vi ska kräva mer. Hur får vi
medlemmarna att förstå att de måste sänka sin standard för att få
något mer, undrade han och avrundade med den smått filosofiska
frågan: Vad är lycka?
Antti Palola, STTK, påpekade att EU:s svaveldirektiv kommer att
stå finsk industri dyrt och leda till att facket tappar medlemmar.
Det är ett dilemma att förklara detta. Bördorna borde fördelas mer
jämlikt, ansåg han.

Jon Olav Bjergene, Unio, menade att facket måste
använda sin makt mer aktivt och tog exemplet
med de norska prästerna som enligt sitt
kollektivavtal får högre lön om de cyklar till jobbet än om de åker bil.

Helena Johanson, TCO, ville att NFS skulle spela en mer aktiv
roll här för att få fram konkreta idéer och tips om hur man kan
flytta fram positionerna i den här frågan.

Lizette Risgaard, LO Danmark, betonade vikten av att
få med arbetsgivarna i det här arbetet.
– Som löntagare tar vi vårt ansvar och kräver inte mycket i lågkonjunktur. Nu är
vi i en situation där arbetsgivarna måste avsätta pengar för att göra klimatet
bättre, sa hon.
Josef Therkildsen från SIK, framförde förslaget om
att inrätta en klimatskola på Grönland.
NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir,
avslutade konferensen genom att lyfta fram hur
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger
ihop.
-Norden måste investera sig in i framtiden genom en grön omställning. Om inte
miljömålen nås, hotas i sin tur ekonomis och social hållbarhet. Och då är det
jobben som står på spel.
Hennes konklusion var att sysselsättningen och omställningen till ett hållbart samhälle
går hand i hand.
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Fakta Grönland
Grönland är världens största ö med en kustlinje på drygt
44 000 kilometer. 80 procent av ytan täcks av is och
glaciärer. Av den totala ytan på 2 166 086 kvadratkilometer
består endast 1 (en) kvadratkilometer av skog.
Invånarantalet är knappt 57 000 varav cirka 16 000 bor i
huvudstaden Nuuk. Befolkningen lever i de isfria delarna
längs kusten. Endast en liten del av ytan är odlingsbar.
Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög
grad av självstyre, dock inte i fråga om utrikes- och
säkerhetspolitik och andra riksangelägenheter.
De största inkomstkällorna är säl- och valfångst samt fiske.
Behovet av ett mer varierat näringsliv är stort. På Grönland
finns rika naturtillgångar i form av järnmalm, aluminium,
guld, uran och sällsynta jordarter. Flera multinationella
bolag står på kö för att få börja utvinna dessa mineraler.
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