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Uttalande av ordföranden för NFS medlemsorganisationer i samband med NFS kongress i Køge,
Danmark 29 maj 2015

Gör Norden till världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region
Den samlade nordiska fackföreningsrörelsen föreslår nordisk trepartsdialog för att utveckla den
gemensamma nordiska arbetsmarknaden med utgångspunkt i våra nordiska värderingar i kampen
för att stärka Nordens hållbarhet och globala konkurrenskraft.
Den nordiska kollektivavtalsmodellen har framgångsrikt förenat rättigheter och trygghet för
löntagarna med god konkurrenskraft, omställningsförmåga och en effektivt fungerande ekonomi.
Modellen har varit en förutsättning för att kunna bygga starka och välfungerande välfärdsstater.
De nordiska länderna står idag inför stora utmaningar med hotande klimatkris samtidigt som vi
upplever press på vår ekonomiska konkurrenskraft, omställningsförmåga och kompetensutveckling.
En allt snabbare strukturomvandling och digitaliseringsvåg förstärker utmaningarna.
Den samlade nordiska fackföreningsrörelsen kan inte acceptera att ökade olikheter och minskat
socialt ansvar blir den nordiska lösningen på den ökande konkurrensen. Vi ska istället utveckla den
unika nordiska samhällsmodellen och ta utgångspunkt i den nordiska modellens styrkor och fördelar.
Vi välkomnar Nordiska ministerrådets initiativ att genomföra en strategisk genomlysning av den
gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Det är tillfället att på allvar ta tag i och gemensamt
utarbeta strategier och fungerande lösningar på våra utmaningar. Det krävs effektivare strategier för
hållbar grön tillväxt, full sysselsättning, stärkt konkurrenskraft och ett inkluderande arbetsliv strategier som utvecklar Nordens hållbarhet och konkurrenskraft.
Den samlade nordiska fackföreningsrörelsen utmanar därför arbetsgivare, regeringar, Nordiska
Rådet och Nordiska ministerrådet:





att delta i och tillsammans med oss ta ansvar för en väl fungerande trepartsdialog på
nordisk nivå
att ta utgångspunkt i de unika nordiska förutsättningarna som framgångsrikt skapar
hållbarhet och konkurrenskraft. Unika utgångspunkter som social trygghet och välfärd,
jämlikhet, öppenhet och tydliga demokratiska principer, kvalitativ utbildning för alla och
partsmodell med starka och självständiga parter.
att inom ramen för en bättre fungerande trepartsdialog ta ansvar för att den nordiska
arbetsmarknaden efter 60 år de facto blir gemensam och omfattar alla. En gemensam
arbetsmarknad där ny EU-reglering granskas nordiskt innan nationell implementering för
att förebygga uppkomsten av nya gränshinder.

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
9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden.

www.nfs.net

För ett hållbart, konkurrenskraftigt Norden

