
Det lönar sig
- 40 år av nordiskt fackligt samarbete leder framåt 

Jubileumsskrift



Det lönar sig 

nfs historia 1972-2012



Det lönar sig 

nfs historia 1972-2012

- 40 år av nordiskt fackligt samarbete leder framåt



redaktör: nina isaksson
Redaktion: Lóa Brynjúlfsdóttir och knut arne sanden
tryck: lO-tryckeriet
Design: nina isaksson
foto: nfs, om inget annat anges.
© Nordens Fackliga Samorganisation 2012

På omslaget: Nordens faglige Samorganisasjons konferanse om bedriftsdemokrati.
fra venstre: lennart bodström, tor aspengren, John svenningsen og erik nilsen.
20. november 1973. foto: arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, norge.

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.

Nordens Fackliga Samorganisation – NFS
Drottninggatan 75, SE- 111 60 Stockholm
www.nfs.net



innehåll
fOrOrD 6
roar flåthen       

etableringen 9
kaare sandegren        

nOrge Og tJenestemenn/
INTERNATIoNELLA ENgAgEmANg På 70- och 80-TALET 19

DE FøRSTE åR I STockhoLm 20
John svenningsen        

DET mEDIALA 80-TALET 25

LIgESTILLINgSARBEjDET I NFS uNDER 1980´ERNE 26

nfs från en generalsekreterares perspektiv 27
sune ahlén

Det lönar sig att samarbeta 31

NyLIBERALISmENS moTATTAck 32
markku jääskeläinen

NFS SoLIDARITET uNDER gENERALSTREjkEN På ISLAND 1984 36

eurOpa kOmmer tilbake 37
knut arne sanden

en persOnlig betraktelse över Det nOrDiska samarbetet 
uNDER 1990-TALET På TEmAT ”SvERIgE gåR mED I Eu” 41  
bo rönngren

EPISoDE uNDER øST-vESTARBEIDET 46

östersJösamarbetet 47
mikko mäenpää 

mEDLEmSoRgANISATIoNER och mEDLEmSåR I NFS 51

ARBEjDET Som FoRmAND FoR ET NyT NFS 52
bente sorgenfrey

nfs generalsekreterare 53

nfs OrDföranDen genOm tiDerna 57

NFS I EN håLLBAR FRAmTID 58
Lóa Brynjúlfsdóttir

NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012 - RESumé 62
hanna Wallinder 

nfs framtiDsDeklaratiOn 77

förkOrtningar 82

TAck 84



6  

forord
Av Roar Flåthen, LO Norges och NFS ordförande

nordens faglige samorganisasjon fyller i år 40 år. Det er både en lang 
og en kort historie. Dette skriftet tar ikke sikte på å være et dypdykk i 
historien. hensikten her er å få deler av historien fortalt direkte av noen 
av dem som har vært med i løpet av disse årene. Det er jeg glad for at vi 
har lyktes med og at det gir litt ulike vinkler og historier om hva som har 
skjedd i disse årene. En mer omfattende historisk beretning får nok vente 
enda noen år.

for meg er det ikke uten stolthet å notere at en av mine forgjengere i norsk 
Lo, Tor Aspengren, spilte en så viktig rolle i opprettelsen av NFS. Egentlig 
kan vi lure litt på hvorfor NFS ikke var kommet lenge før, for eksempel 
den gang Nordisk Råd (1952) og avtalen om fri bevegelse av personer 
ble etablert (1954). men vi hadde en rekke yrkessekretariater som 
hadde røtter tilbake til 1890-tallet fra sadelmakere til støperiarbeidere. 
Og vi hadde samak, samarbeidskomiteen mellom de skandinaviske, 
senere nordiske Landsorganisasjoner og de sosialdemokratiske 
partier. men felles for disse sekretariatene var at de fleste utelukket 
tjenestemannsorganisasjonene. Fra starten av var det bare den finske 
og svenske tjenestemannsorganisasjonen som kom med i nfs, mens det 
danske FTF kom ikke lenge etter.

tor aspengren hadde mange ideer om hvordan det faglige internasjonale 
samarbeidet burde styrkes. han var en drivkraft bak sammenslutningen 
av de faglige EF- og EFTA organisasjoner til DEFS, den europeiske faglige 
samorganisasjonen i 1973. En logisk konsekvens av dette var å bygge 
en felles nordisk plattform for å øke den nordiske innflytelse vis-à-vis 
den sterke tyske og britiske fagbevegelsen med sine mange millioner 
medlemmer. en annen kongstanke aspengren hadde var å lage noen 
faglige hull i jernteppet mellom Øst- og vest-europa.

Dannelsen av NFS kom på et tidspunkt hvor tre EFTA-medlemmer, 
Storbritannia samt Danmark og Norge, hadde søkt om medlemskap i EF/
Eg som det den gang het. uavhengig av utfallet kunne det føre til en faglige 
splittelse i Norden noe som Aspengren ville unngå ved dannelsen av NFS. 
Nå ble splittelsen ikke så stor siden Danmark sa ja, mens Norge sa nei. Den 
europeiske dimensjonen av nfs ble ikke så sterk som man kanskje kunne 
tro. Danmark fikk en viktig rolle å spille som brohodet mellom Norden og 
eu, noe de var stolte av selv om motstanden mot eu i fagbevegelsen var 
sterk lenge.

Ambisjonene i NFS var store fra starten, kanskje i største laget. På et 
tidspunkt var det åtte ansatte og 11 arbeidsgrupper. Det siste var for mye 
for medlemsorganisasjonene å delta i og ble redusert til tre komiteer. Egne 
utredninger i sekretariatet om bl.a. økonomisk politikk ble også overlatt til 
medlemsorganisasjonene å samarbeide om. 

De første årene var det derfor i stor grad fellesnordiske spørsmål som sto 
på dagsorden, samt et ambisiøs plan om å ha regelmessige møter med 
de store organisasjonene som DgB i Tyskland, Tuc i Storbritannia og en 

“Den europeiske 
dimensjonen av nfs ble 
ikke så sterk som man 
kanskje kunne tro.”

i förOrD
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sterkere kontakt med amerikanske fagbevegelse AFL-cIo som ikke alltid 
hadde vært særlig god under den kalde krigen.

Et spektakulært forsøk på å bedrive internasjonalt faglig diplomati på høyt 
plan var en listig plan om at lederen av AFL-cIo, Lane kirkland, ”tilfeldig” 
skulle møte lederen av ungarsk Lo, Sandar gaspar, på Bodø flyplass i 1982. 
NFS hadde drøftet saker med gaspar og skulle etterpå ha møter med 
amerikanerne. ungarn var jo kjent for å være litt mer myk i kanten og litt 
mindre diktatorisk. Strategien lyktes ikke og det ble et ubehagelig møte 
og skarpe blikk mellom de to faglige lederne på den vindfulle flyplassen 
i Bodø hvor store deler av det norske flyvåpenet hadde sin faste base. 
kirkland hadde en kone som var flyktning fra øst-Europa og hun hadde 
en sterk innflytelse på dette området. men til tross for dette ble det årlige 
møter med amerikanerne hvor bl.a. øst-vest relasjoner regelmessig ble 
drøftet selv om amerikanerne mente at det ikke hadde noe for seg med 
kontakt med fagbevegelsen på den andre siden.

Når man leser i de ganske omfattende styrereferatene er det påfallende 
hvor fraværende Europa var som tema. Den politiske og økonomiske 
situasjonen utviklet seg etter de to oljekrisene på 70- tallet i svært lik 
retning av dagens. Det var høy arbeidsledighet, politikken ble kaldt 
monetarisme, eller ny-konservativ politikk fra fagbevegelsens side. 
Ledigheten økte og sosiale goder ble truet. Bildet var svært likt det vi i dag 
opplever med en ekstrem høyreorientert ny-liberalistisk politikk i de fleste 
europeiske land. tidligere leder av de danske sosilaldemokrater, svend 
Auken, kalte politikken for ”kollektiv akkumulert stupiditet”.

Selv på en egen virksomhetskonferanse i 1985 rett før DEFS skulle holde 
sin kongress i milano var det lite i programmet som tydet på at man hadde 
en samlet nordisk strategi for en europapolitikk på kongressen. Det var 
flernasjonale selskaper, arbeidsmiljø, ny teknologi, nordisk industripolitikk, 
konsernfaglig samarbeid og atomvåpen som sto i sentrum, men ikke 
lønns- eller tariffsaker. Derimot var Sør-Afrika en viktig sak i en årrekke og 
man må si at nordisk fagbevegelse var viktig i kampen mot apartheid og 
mot diktaturet i chile.

Europa vendte desto sterkere tilbake da franskmannen jacques Delors 
overtok som kommisjonspresident i Eu. han lanserte Eus hvitbok for det 
indre marked og plutselig ble eu helt sentralt for de den gang seks efta-
land. Det ble opprettet en egen handelspolitisk gruppe i NFS som skulle 
følge saken. Forhandlingene mellom EFTA og Eu resulterte i en omfattende 
EøS-avtale for alle unntatt Sveits, for så å ende opp med medlemskap for 
Finland, Sverige samt østerrike. I Norge ble det et nytt nei og Island hadde 
aldri søkt eller forhandlet. Dermed ble fordelingen i Norden tre Eu-land og 
to EøS - land. Interessen og behovet for ”å lære” seg Eu var overveldende 
i Sverige og Finland og det ble lite tid og fokus igjen til nordisk samarbeid. 
Noen mente sågar at NFS var et overflødig organ og at det var Brussel som 
var viktig.

men fra 2004 etter den store utvidelsen og fram til i dag har vi gradvis 
gjenoppdaget behovet for nordisk samarbeid ikke minst innenfor eu/
EøS. Flere dommer og direktiver fra Brussel er med på å undergrave den 
tradisjonelle nordiske modellen med vekt på kollektive avtaler. I denne 
striden spiller ikke lenger tilknytningen til Eu noen forskjell.

“strategien lyktes ikke 
og det ble et ubehagelig 
møte og skarpe blikk 
mellom de to faglige 
lederne på den vindfulle 
flyplassen i Bodø”

Artikel från NFS egna tidning NFS bladet.  

förOrD i
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Det var med glede at den første nordiske faglige kongressen, som det 
heter i de nye vedtektene, ble holdt i ålesund. Der la vi grunnen for et 
fortsatt nordisk faglig samarbeid i årene som kommer. Poenget nå er å 
se framover. vi står overfor store utfordringer. Finanskrisen er ikke over 
i Europa. Den er nå blitt en arbeidsledighetskrise og en sosiale krise og 
faren er stor for at den kan bli en politisk krise i en rekke land som nå 
opplever kutt i velferden som er ukjent for våre generasjoner. I dette bildet 
må vi ikke glemme klimautfordringene som ikke er blitt mindre. Derfor har 
vi i vår framtidige deklarasjon lagt vekt på ny sysselsetting, innholdsrike 
jobber, grønn vekst og en mer økologisk framtid for våre samfunn  

På mange måter kan vi si at ringen er sluttet. Fagbevegelsen trengs i 
Norden og Norden behøves i Europa. Flere og bedre jobber trengs enda 
mer i framtiden.

“fagbevegelsen trengs 
i norden og norden 
behøves i Europa. “

i förOrD
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etableringen
Av Kaare Sandegren, före detta internationell sekreterare på LO Norge 
och en av initiativtagarna till NFS 

Nordens Faglige Samorganisasjon ble til fordi det i begynnelsen av 70-åra 
var nødvendig å skape et tettere organisasjonsmessig samarbeid mellom 
de nordiske lands- og tjenestemannsorganisasjoner. norden og europa og 
det internasjonale faglige samarbeidet var inne i en brytningstid.

vi sto ovenfor konkrete aktuelle utfordringer, og langsiktige: Viktigst 
akkurat da var å sikre nordisk faglig samhold i den rådende og i kommende 
situasjoner med forskjellige og til dels motsetningsfylte holdninger til 
medlemskap i EEc/EF. vi mente de nordiske fagorganisasjoner måtte 
holde sammen gjennom drøftinger om europeiske spørsmål uansett 
medlemskap i ef, seinere eu, ja om hele utviklingen i det mellomstatlige 
samarbeid. Ikke minst var dette viktig i den aktuelle situasjon hvor kun 
Danmark og Norge av de nordiske land søkte om medlemskap i EEc/EF 
(1971-73), men hvor Norge falt fra etter en negativ folkeavstemming, og da 
svenske myndigheter, partier og fagbevegelser var motstandere av å søke 
seg inn i EF, og da det for Finland var umulig å søke, gitt det spesielle forhold 
til Sovjetunionen. At situasjonen seinere endret seg, med svensk og finsk 
medlemskap og ny norsk søknad men med nytt tap i folkeavstemmingen 
i 1994, det vet vi, men akkurat da var det særlig viktig å sikre nordisk 
faglig samhold i den aktuelle europeiske situasjon. i 1971-72-73 var det 
motstridende meninger og mellom de nordiske landsorganisasjoner i 
medlemsskapsspørsmålet, ja til og med en viss konflikt. 

Samtidig var det viktig å fremme forhandlingene om etableringen av 
den europeiske faglige samorganisasjon, Defs. De nordiske lands- og 
tjenestemannsorganisasjoner gikk fra 1971 sterkt inn for en felles og åpen 
europeisk fagorganisasjon for dermed å hindre en europeisk faglig splittelse 
i forhold til medlemskap/ikkemedlemskap i EF. og for å hindre nordisk 
faglig splittelse. vi mente videre at vi måtte sikre systematisk utveksling av 
informasjon om utvidelsen av og utviklingen i Det europeiske fellesskap. 
vi trengte også et fast forum for drøfting av debattene, holdningene og 
intensjonene i EFTA-landenes arbeiderbevegelser til EF og til spørsmålet 
om medlemskapsøknader. Det viste seg også riktig, da de nordiske land i 
to tiår levde i ulike vesteuropeiske statlige grupperinger. Den europeiske 
utvikling angikk oss. 

Det tredje viktigste motivet for etableringen av nordens faglige 
Samorganisasjon var å sikre regulære utvekslinger om lønns- og 
inntektsforhandlinger, økonomisk politikk og programformuleringer for 
framtida. Dette feltet hadde vært viktig lenge, helt siden århundreskiftet. 
men regelmessige drøftinger i NFS på dette feltet, også med temakonferanser 
(eksempler energi, økonomisk politikk, ungdomsledighet, arbeidsmiljø), 
viste snart at den tettere organisasjon var nyttig. 

videre var vi på vei inn i et samarbeid om internasjonale saker og tok 
sikte på mer enn informasjonsutveksling, nemlig på koordinering og 
fellesutspill. Dette kom i saker som Sør-Afrika, Portugal, chile, midt-østen 
(Palestina), Latin-Amerika, øst-vest-forbindelsene, nedrustning. og økt 
støtte til fagbevegelser i u-land og kraftigere kamp for faglige rettigheter. 

TIDIgT 70 - TAL i

“vi mente de nordiske 
fagorganisasjoner 
måtte holde sammen 
gjennom drøftinger om 
europeiske spørsmål 
uansett medlemskap i EF, 
seinere Eu.”
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vi så også nødvendigheten av nærkontakt om den videre utvikling av 
Frie Faglige Internasjonale, FFI nå ITuc, som i framtid åpenbart sto foran 
endrede forhold internasjonalt som FFI måtte tilpasse seg. her gjaldt det 
også Latin-Amerika, øst-vestforbindelsene og Europa, nedrustningen/
våpenkappløpet, utviklingslandene, Sør-Afrika og midt-østen. og faglige 
rettigheter. Fra nordisk side deltok vi aktivt i den indre debatt og det indre 
arbeid i FFI på disse feltene. og FFI endret politikk på disse feltene, eller 
videreutviklet sin politikk.

”The Nordics” ble etter hvert med rette oppfattet som en samlet gruppe. 
gruppen av nordiske ledere og internasjonale sekretærer og andre særlige 
involverte i organisasjonene i denne perioden ble et fellesfaglig nordisk 
utenrikspolitisk nettverk. Et forum om en vil og fra 1972 med feste i NFS. 

Tilbake til situasjonen i 1971-73: Det hadde vært gjort flere mislykkde 
forsøk på tilnærming mellom EEc/EF-landene og EFTA-landene. En utvikling 
som fagorganisasjonene i begge grupper fulgte nøye med i.* men ved 
årsskiftet 1969/1970 var det kommet bevegelse i samlingsspørsmålet, ikke 
minst gjennom aktivitet fra sosialistene i Frankrike som endret Frankrikes 
holdning til utvidelser og fra sosialdemokratene i Tyskland, noe som ble 
fulgt med stor interesse og aktivitet fra andre sosialdemokratiske partier, 
ikke minst det norske og det danske samt respektive fagbevegelser og 
regjering. Den britiske regjering var interessert. Frykten for økonomisk og 
politisk splittelse i Europa lå til grunn. men til grunn lå også mulighetene 
til felles handtering av felles utfordringer. Flere land forberedte seg internt 
på å søke om medlemsskap i EF. Fagorganisasjoner i EF støttet utvidelse, 
og i Danmark og norge gikk ledelsene i landsorganisasjonene klart inn 
for medlemskap, hvor debattene ikke desto mindre var meget harde. I 
uk forholdt ledelsen i Tuc seg i ro, antakelig interessert i medlemskap, 
stilltiende, i en situasjon hvor Tuc kunne ha sprukket hvis ledelsen hadde 
tatt stillling. Sveriges og Finlands interesse i og muligheter til medlemskap 
lå lenger fram. Der holdt en seg tilbake, i Sverige var det motstand mot 
svensk medlemskap i EEc/EF.

likevel var tendensen i tida at Det europeiske fellesskap på kort og 
lang sikt ville bli utvidet med flere medlemmer og bli styrket med flere 
samarbeidsfelter. mange av oss så dette perspektivet som positivt. vi ”så” 
i alle fall en framtidig utvikling til en mellomstatlig europeisk organisasjon 
med interesserte land bestemt på å drive fram et samlet europeisk system 
sterkere og større enn hva vi hadde sett hittil. åra framover beviste hva vi 
”så”. EF ble en nærmest alleuropeisk organisasjon. 

Det var med andre ord behov for faglig innflytelse. framvekst av et sterkt 
og omfattende EF reiste kravet om innflytelse fra fagbevegelsen, en 
innflytelse og styrke lik den de nordiske og flere andre landsorganisasjoner 

* I kjernelandene på kontinentet (Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Luxembourg, Belgia) etablerte 
tidlig en tett samarbeidsorganisasjon, EEc, (De europeiske økonomiske felleskap), seinere Det euro-
peiske felleskap ef, som siktet langt, mens restlandene dannet en europeisk frihandelsorganissjon, 
EFTA (the European Free Trade organisazion). To grupper, med forskjellige mål. Farene for en splittelse 
i vest-Europa førte til forsøk på tilnærming og forsøk på søknader som til 1971/72 hadde mislykkes, 
vel kjent var for eksempel franske De gaulles berømte eller beryktede nei til å akseptere Storbritannia 
som medlem i EF i 60-tallet. da Norge trakk sin søknad. I datidas medlemsland i EEc lå det visjoner om 
et stadig tettere og mer omfattende samarbeid i Europa, en holdning som det store flertall av fago-
rganisasjoner i medlemslandene støttet, ikke minst det tyske DgB. holdningene i uk vanskeliggjorde 
utvidelse tidlig. opprinnelig hovedmotiv for et tett europeisk statlig samarbeid var å binde landene 
så fast i hverandre at en ny krig ville være umulig. veien skulle være felles handel og vekst, et felles 
marked, et åpent marked for investeringer og produksjon, og et åpent arbeids”marked”, som også 
skulle bidra til en samfunnsutvikling i vekstog dypere samarbeid på sikt.

”The Nordics” ble etter 
hvert med rette oppfattet 
som en samlet gruppe.”

i TIDIgT 70 - TAL
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hadde i forhold til sine sine respektive regjeringer politisk og overfor 
arbeidsgiverne i tariffpolitikken. vi så i framtid også europeiske og/
eller internasjonale tariffavtaler, både i forhold til europeiske og til 
internasjonale selskaper. mange i fagorganisasjonene både i ef og i efta 
mente det derfor var helt nødvendig å drive fram en felles all europeisk 
faglig samorganisasjon som kunne øve innflytelse på den europeiske 
utvikling. kontakt mellom ledere i efs og eftas fagorganisasjoner begynte 
allerede i 60-tallet. Det var i dette arbeidet, i initiativet av november 
1971 til og i samarbeidet i forhandlingene om å skape en felles faglig 
samorganisasjon i europa på tvers av skillet ef/efta, at nfs ble skapt. Det 
skjedde i mars 1972 i sekretariatssalen til norsk Lo. hensikten var å samle 
og styrke den nordiske innsatsen.

Det viste seg raskt at flertallet av de vesteuropeiske landsorganisasjoner 
ønsket en europeisk fellesfaglig organisasjon som kunne rome alle 
demokratiske og uavhengige nasjonale organisasjoner i Europa, uansett 
landenes medlemskap i EF eller i EFTA, uansett nasjonale planer eller 
ikkeplaner om å søke seg inn i EF, uansett religiøs farge, uansett medlemskap 
i frie faglige internasjonale. ikke minst fagorganisasjonene i land med 
flere nasjonale organisasjoner var interessert i dette. En europeisk faglig 
samorganisjon måtte være bygget for framtida. Forhandlingene om en slik 
organisasjon startet i november 1971 i Folkets hus i oslo, etter initiativ fra 
ledelsene i de nordiske organisasjoner. Da og under forhandlingene, som 
ble kompliserte og spennende, ble det særs tydelig at det var behov for 
en fastere ordning i samarbeidet mellom de nordiske. Også derfor nfs. 

mellom de nordiske utviklet det seg tidlig en tradisjon med møter under 
deltakelse på utenomnordiske landsorganisasjoners kongresser. snart ble 
det nordiske møter foran forhandingsmøtene om DEFS. jeg mener ideen 
om et NFS ble utviklet under en britisk Tuc-kongress i 1971, der i hvert fall 

“en europeisk faglig 
samorganisjon måtte 
være bygget for framtida. 
forhandlingene om en 
slik organisasjon startet i 
november 1971 i folkets 
hus i oslo”

Från vänster: okänd, Rune molin och Thorbjörn carlsson, Lo Sverige. Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Sverige. 

TIDIgT 70 - TAL i
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Svend Backe vognbjerg og internasjonal sekretær Peer carlsen fra dansk 
Lo møtte og hvor jeg møtte som norsk Lo-represenant og for EFTAs Trade 
union committee i Brüssel. Ideen ble fort fanget opp av de øvrige ledelser 
og av den nordiske faglig-politiske samarbeidskomiteen, der den danske 
partiformannen Anker jørgensen fikk den luftet og ideen fikk politisk 
tilslutning.

Stiftelsesmøtet 14. mars 1972
Det var en formidabel samling nordiske faglige ledere som møttes på 
stiftelsesmøtet for NFS i mars 1972 i oslo og for Norden på startmøtet 
for forhandingene om Defs i Oslo i november 1971. betydeligst var stadig 
Arne Geijer lO sverige, som sto sterkt i alle land, også som avtroppende 
formann i styret i Frie Faglige Internasjonale. han var viktig både i kraft 
av sin personlighet og sine språkkunnskaper og særlig med sin posisjon 
som leder for Nordens største nasjonale fagorganisasjon, den ledende 
faglige organisasjon i norden. for ham var det essensielt at det ble skapt 
en felles europeisk samorganisasjon hvor de nordiske kunne holdes 
sammen og hvor Lo Sverige var med. han var en betydelig støttespiller, 
ikke minst for Tor Aspengren, formannen i norsk Lo, som kjørte både 
stiftelsesmøtet for NFS i 1972 og fellesmøtet med de andre europeiske 
faglige ledere i november 1971 da forslaget om arbeide fram Defs ble 
tatt opp for alvor. medlemskap for Sverige i EF tok geijer ikke stilling til, 
det var ingen ”aktuell fråga”. men det var mulig han så inn i framtida 
med en utvikling av et sterkt ef, av en mulig endring i sverige posisjon, 
og trakk sine egne konklusjoner. han var så spesielt viktig i 1971/72 fordi 
at det innad i svensk Lo utviklet seg tilbakeholdenhet på tanken om en 
felles europeisk samorganisasjon fordi medlemskap i et Defs kanskje ville 
føre svensk fagbevegelse og Sverige for nær EF. jeg husker samtaler med 
Rudolf meijdner, en respektert økonom, og og den sterke  utrederen i 
metallarbetarförbundet Allan Larsson, om dette i Stockholm. Likevel 
fulgte svensk lOs ledelse under Gunnar Nilsson med på løpet om å 

Stiftelsemötet i oslo den 14 mars 1972. Från vänster: Aarne I välikangas, Toc, gunnar Nilsson, Lo Sverige, Tor Aspengren, Lo Norge, Thomas Nielsen, 
Lo Danmark, Lennart Bodström, Tco og Ahti Fredriksson, SAk. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norge.

“Det var en formidabel 
samling nordiske faglige 
ledere som møttes på 
stiftelsesmøtet for NFS i 
mars 1972”
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forhandle fram DEFS. han deltok på DEFS`stiftelseskongress i februar 1973 
i maison de Peuple i Brüssel. Poenget her er at Arne geijer, som gikk av 
i 1973, sikret sverige i en europeisk faglig samorganisasjon ved å binde 
svensk Lo på ledermøtet i november 1971 sjøl om det var stor skepsis til 
et DEFS innad i svensk Lo og en klar fiendtlig holdning til spørsmålet om 
svensk medlemskap i EF. Således var det en tendens til motsetninger i 
Europa-spørsmålene mellom norsk og svensk Lo i denne perioden. Ikke 
bare en tendens, det hersket direkte uenighet. Seinere, da Sverige søkte 
om medlemskap i EF og ble medlem, ble Allan Larsson en skarp tilhenger 
av svensk medlemskap og tok ledende arbeid i kommisjonssystemet 
som generaldirektør for sysselsetting og arbeidslivslovgivning. Der gikk 
han aktivt inn for de nordiske arbeidspolitiske holdningene, som vi i 
nfs jobbet for innen Defs og på andre måter europeisk gjennom lange 
perioder. Dansk lOs formann Thomas Nielsen, også en betydelig leder, var 
spesielt viktig fordi han spilte en rolle i FFIs styre men likevel gikk inn for 
tankene om en åpen europeisk samorganisasjon. han var ikke minst viktig 
fordi han sto fast på at alle de nordiske organisasjoner skulle med i Defs 
da det i debatten om medlemskriterier kom forslag om at organisasjoner 
fra ikkemedlemsland skulle holdes utenfor. Danmark var da på vei inn i 
EF som eneste nordiske land. Thomas Nielsens holdning ble jo viktig 
ikke minst for norsk Lo, som fikk flertall for søknad på sin i kongress 
men opplevde en negativ folkeavstemming om medlemskap. hans klare 
holdning var også viktig fordi Lo Danmark hadde nærkontakt med tysk 
DgB, og deres formann heinz-oscar vetter, som også Arne geijer hadde. 
Niilo hämalainen fra finsk SAk var sjølsagt interessert i nordisk samhold, 
også for sikre at finsk Lo ikke ble stående utenfor et vesteuropeisk faglig 
samarbeid. han la særlig vekt på at DEFS skulle bli en åpen organisasjon, 
viktig i forhold til det framtidige forhold til kommende kommunistiske 
medlemmer og i til øst-Europa. Niilo hadde bak seg en formidabel innsats 
for samlingen av finsk fagbevegelse. han fulgte godt med. men holdt 
seg forståelig nok i bakgrunnen under selve forhandlingene. fra svensk 
Tco deltok formannen Lennart Bodström, også en betydelig leder fra 
en betydelig organisasjon, særs internasjonalt innstilt, og tydelig i sine 
positive holdninger for et felles europeisk faglig samarbeid. 

Tor Aspengren ledet stiftelsesmøtet for Nordens Faglige Samorganisasjon 
i sekretariatsalen i Folkets hus i oslo i mars 1972. men før det hadde altså 
de nordiske faglige ledere rådført seg med hverandre om å ta initiativet 
til forhandlinger om en europeisk faglig samorganisasjon. De innkalte til 
start på slike forhandlinger til Folkets hus i oslo i november 1971. han 
ledet også det europeiske faglige ledermøtet i november 1971 i Folkets 
hus i oslo hvor det nordiske initiativet til en altomfattende europeisk faglig 
organisasjon ble lagt fram og forhandlingene om statutter for DEFS ble 
startet. hans pågåenhet var avgjørende i den vanskelige situasjonen, det 
fantes motstand mot en europeisk samorganisasjon med medlemmer fra 
både EF-land og ikke-EF-land. han brøt gjennom, med Norden bak seg. Tor 
Aspengrens pågåenhet hadde sammenheng, som vi forstår, med ønsket 
om at Norden faglig ikke måtte splittes på grunn av ulike holdninger til 
medlemsskap i EF. holdningene var ulike, ja, det var rett og slett uenighet 
mellom den svenske fagbevegelsen og ledelsene i lO Danmark og lO 
Norge. På norsk Los kongress i 1969 hadde Tor Aspengren åpnet norsk 
lO med å styrke organisasjon på mediasiden og på det internasjonale felt 
med etableringen av internasjonal ekspertise i organisasjonen. han varslet 
økt aktivitet internasjonalt. han aksepterte tidlig internasjonaliseringen 
og europeiseringen som realiteter for fagbevegelsen, kanskje særlig 

“tor aspengren 
pågåenhet var 
avgjørende i den 
vanskelige situasjonen, 
det fantes motstand 
mot en europeisk 
samorganisasjon med 
medlemmer fra både ef-
land og ikke-EF-land.”

TIDIgT 70 - TAL i



14  

europeiseringen. svensk lOs lederskap i ffi, med arne geijer som 
styreformann, var da på vei ut. Den norske folkeavstemmingen som 
betydde at Norge ble stående utenfor EF, førte til at Tor Aspengren og 
norsk Los representanter fikk noe mindre påvirkningsmulighet. Dansk Los 
formann Thomas Nielsen spilte en stadig viktigere rolle i arbeidsgruppene 
og de siste forhandlingene. han ble også NFS første formann og fortjener 
stor oppmerksomhet for sitt arbeid. 

Et initiativ for en åpen europeisk faglig organisasjon
Det europeiske faglige ledermøtet i november 1971 i oslo var dels en 
oppfølging av et ledermøte i Frankfurt halvannet år før, hvor heinz oscar 
vetter fra DgB i Forbundsrepublikken var vert, og som i hovedsak dreide seg 
om kontakten med de kommunistiske østeuropeiske landsorganisasjoner, 
men også om spørsmålet om et nærmere samarbeid mellom de 
vesteuropeiske faglige landsorganisasjoner. Europa var på dette tidspunkt 
delt i to, i det frie demokratiske vest-Europa og det kommunistiske øst-
europa. 

Til novembermøtet i 1971 i oslo var kun europeiske FFI-medlemmer 
innbudt, samt generalsekretærene for FFI og cISL, Fellesorganisasjonen 
for FFI-organisasjoner i EEc/EF. På møtet i november 1971 opptrådte altså 
de samme nordiske ledere som ved etableringen av nfs. en samlet nordisk 
gruppe av sterke ledere som fikk gjennomslag i samkvemet med andre 
europeiske faglige ledere, inklusive victor Feather fra Tuc-uk, heinz-
oscar vetter fra DgB, harry ter heide og Wim kok fra nederlandsk FNv, 
de italienske ledere, og fra georges Debunne i belgisk fgtb. Før møtet i 
november 1971 hadde norsk lO innbudt samtlige italienske organisasjoner 
til samtaler, inklusive cgIL, delvis kommunistisk, som ikke var FFI-medlem, 
i tillegg til uIL og cISL henholdsvis lederne Lama, vanni og Storti. Dette 
pekte i retning av hva vi ønsket. Det vakte en viss oppsikt og hadde til 
formål å sondere de italienske organisasjonene. nasjonalkommunisten 
Lama, lederen for cgIL, nærmest en venstreorientert sosialdemokrat, en 
sterk type, uttrykte sterk og positiv overraskelse over innbydelsen. som 
leserne vil forstår ble det tatt flere initiativ i de dager med støtte ikke 
minst fra Tuc, og andre ledere. med andre ord: Støtte til initiativet for en 
åpen europeisk faglig organisasjon var altså sikret på forhånd. Støtte til 
det fellesnordiske initiativ.

Det er viktig å være oppmerksom på at de nordiske internasjonale 
sekretærer spilte en viktig rolle i dette arbeidet, som kontaktpersoner og 
rådgivere og som folk som kunne formulere på ulike språk og som tolker. i 
realiteten var de katalysatorer for lederne i samtalene med ledere utenfor 
Norden. De jobbet innen et stort kontaktnett. jeg nevner Peer carlsen og 
john Svenningsen fra Lo Danmark, kari Tapiola og markku jääskeläinen 
fra SAk, Erik karlsson og Thorbjörn carlsson fra Lo Sverige, den siste som 
FFI-ekspert, og Sven Fockstedt fra Tco. Dyktige, aktive og interesserte alle 
sammen. De var al meget engasjerte. generalsekretærene i NFS spilte 
helt fra begynnelsen av viktige roller, som kjerner i nettverket. Ikke minst 
gjaldt det john Svenningsen som sammen med Lennart Bodström fikk 
organisert arbeidet med en gang. Også han var en dynamisk medarbeider. 
videre nevner jeg Richard Trælnes, som utvidet virksomheten ganske 
betydelig, bla. med tor aspengren som formann, og ikke minst sune ahlén, 
som satt lenge og ble en virkelig krumtapp og en meget stimulerende 
medarbeider for oss internasjonale sekretærer. Inga-Britt Nilsson, som 
ble administrasjonssekretær litt ute i løpet, ble også en meget verdifull 

“Det er viktig å være 
oppmerksom på at de 
nordiske internasjonale 
sekretærer spilte en 
viktig rolle”
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medarbeider for oss alle, med stor arbeidskraft, genuint interessert 
og stimulerende. For egen del deltok jeg i arbeidet som internasjonal 
sekretær i norsk Lo, i åpningsfasen også som representant fra EFTA 
Trade union committee, som ga tilgang til kontaktnettet med andre 
landsorganisasjoner innen EFTA. jeg var med i dette nettet til 1994.

Min tid som internasjonal sekretær i Brussel
Denne siste posisjonen, eller stillingen, som sekretær i EFTA Trade 
union committe 1971-73 satt jeg i samtidig med at jeg deler av tida var 
internasjonal sekretær i Lo Norge. Sekretariatet hadde sete i Brüssel i 
samme hus som den daværende fellesfaglige organisasjon i Fellesskapet 
(confederation Europeenne des Sindical Libres-cISL) og som FFI. Det 
betydde jevnlige møter med ledende representanter fra de daværende 
efta-organisasjoner Øgb, sgb, lO sverige, sak, intersindical-portugal 
(kommunistisk), Tuc, Lo Danmark, ITuc og Lo Norge, de siste fire fra 
søkerland. Det betydde stadig samråd om utviklingen i holdningene til 
medlemskap i ef og om forhandingene om Defs. posisjonen ga store 
fordeler, åpnet for eksempel for et tett samarbeid med Tucs internasjonale 
sekretær Alan hargreaves og den østerrikske formann Alfred Ströer 
og hans internasjonale sekretær. øgB hadde nærkontakt med DgB, 
som ønsket øgB med i et DEFS. Alan hargreaves og victor Feather 
(internasjonal sekretær og generalsekretær i Tuc) holdt også fast ved at 
samtlige nordiske organisasjoner skulle med i DEFS. Tuc ble en alliert. 
Posisjonen i Brüssel ble utnyttet til beste for nordiske holdninger. jeg ble 
i realiteten også Lo Danmark, Lo Sverige og Tucs representant i Brüssel 
i en periode. foruten norsk lOs. kontaktene med Dgbs internasjonale 
sekretærer heinz kristoffersen og Peter Seidenek var også interessante 
og ble til nytte under forhandlingene om DEFS da DgBs leder nølte noe. 
DgB var den faglige nøkkelorganisasjon i datidas EEc. Arne geijer, Thomas 
Nielsen og Tor Aspengrens kontakter med heinz oscar vetter, formannen 
i DgB, stammet fra tida før 1971. vetter beundret nordisk fagbevegelse. 
Otto Kersten var tidligere internasjonal sekretær i DgB, en kraftfull mann, 
opprinnelig fra Øst-tyskland, som behersket engelsk og fransk og trodde 

styrelsemöte i bergen, april 1979. foto: 
arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, norge.
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“Det hører med i det 
europeiske bilde da at 
det pågikk en nyutvikling 
i øst-vestforholdet 
etter hendingene i 
Tsjekkoslovakia i 1968”

sterkt på det europeiske samarbeid. han ble generalsekretær i Frie Faglige 
Internasjonale i 1972 og fikk da den delikate oppgave å sikre FFIs interesser 
både i relasjon til de voksende øst-vestforbindelser og i forhandlingene om 
DEFS, som jo gikk på at en europeisk faglig samorganisasjon skulle være 
autonom og være åpen for organisasjoner som ikke var medlemmer av FFI. 
han hadde stor respekt for de nordiske organisasjoner, som var medstiftere 
av FFI og som støttet mye av FFIs hjelpearbeid i utviklingslandene.

Nyutviklingen i øst-vest forholdet
Det hører med i det europeiske bilde da at det pågikk en nyutvikling i 
øst-vestforholdet etter hendingene i Tsjekkoslovakia i 1968, med tettere 
kontakt mellom de vesteuropeiske demokratiske fagorganisasjoner og de 
østeuropeiske kommunistiske. Dette foregikk parallelt med, kanskje litt i 
forkant av de sosialdemokratiske partienes og regjeringenes østkontakt. 
Finsk SAk og tysk DgB gjorde godt og interessant arbeid i dette forholdet, 
ut fra stadig voksende ønske om å bidra til reduksjon av spenningen øst-
vest. DgB- formann heinz-oscar vetter var naturligvis særlig interessert 
i en utbygging av forholdet mellom vesteuropeisk fagbevegelse og det 
østtyske kommunistiske Freie Deutsche gewerkschaftsbund. De finske 
kongressene var viktige uformelle møteplassser for de faglige øst-
vestkontaktene. Norsk Lo fulgte finsk SAk tett på, men Lo Sverige, Tco 
og Lo Danmark kom snart etter og la tyngde i kontakten. kontakten ble 
særlig tett med den ungarske kommunistiske landsorganisasjons formann 
Sandor gaspar, som nød stor respekt hos de nordiske ledere, sjøl om han 
var medlem av politibyrået i det ungarske kommunistparti. vi mente han 
var genuint interessert i nedbygging av spenningen mellom øst og vest 
og at han hadde innflytelse i de østlige organisasjoner. I norsk Lo anså vi 
særlig forholdet til den sovjetrussiske kommunistiske landsorganisasjon 
som viktig, naboforholdet i nord tatt i betraktning.

Amerikansk Lo, AFL-cIos daværende ledelses motstand mot de faglige 
øst-vestkontaktene under de pågående øst-vestmotsetninger, ved Lane 
kirkland og Irwing Brown, var problematisk. AFL-cIo, en stor og sterk 
fagorganisasjon med stor innflytelse både hjemme og ute, fulgte godt 
med i de europeiske organisasjoners aktivitet. Det var naturlig, i og med 
fellesskapet i FFI, men på dette tidspunktet kom de til å gjenspeile en 
konservativ holdning i internasjonale spørsmål (øst/vest, Israel/Palestina, 
Sør-Afrika, Latin-Amerika). østkontakt anså de som en legitimering av 
det sovjetkommunistiske system og godkjenning av kommunistiske/
stalinistiske fagorganisasjoner. Dette var naturligvis en gal konklusjon, og 
de nordiske fagorganisasjoner måtte forholde seg til de nordamerikanske 
internasjonale holdninger. Forholdet til AFL-cIo måtte ikke spoleres 
samtidig som vi måtte handtere uenighetene. De som fryktet at de 
nordiske organisasjoner skulle bli mindre aktive i FFI, i og med etableringen 
av NFS, tok feil. Det motsatte skjedde. Aktiviteten økte, også når det 
gjaldt konfliktfeltene. Det ble kronet ved at norsk Lo ved formannen Tor 
halvorsen innbød til FFI-kongress i oslo i 1983. ”Regnbuekongressen”.

Forarbeidet til stiftelsen av NFS og DEFS
Forarbeidet til stiftelsen av NFS når det gjaldt med formuleringene av 
statuttene var ikke vanskelig. målene var enkle, å sikre samarbeidet 
mellom de nordiske organisasjoner i den internasjonale virksomheten 
på basis av de nordiske faglige tradisjoner og holdninger, å samrå om 
internasjonal virksomhet, fremme de nordiske holdninger, både i ffi, 
DEFS-forhandlingene i et framtidig DEFS, og på andre felter. og å sikre 
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regulære utvekslinger om økonomi og forholdet til regjeringene og 
arbeidsgiverne om inntektsforhandlingene. vi skapte et enkelt system 
med et styre, årskonferanser og temakonferanser, med formann på 
sirkulasjon, med nestformann, kasserer, og sekretær med sekretariat i 
Stockholm. Lennart Bodström, som var god til å lede og samle folk, og som 
hadde en sterk organisasjon bak seg, når han tok over etter Nielsen. Det 
var riktig at sekretariatet fikk sete i Sverige. john Svenningsen som første 
sekretær var et fint valg, noe som fort ble demonstrert i arbeidet framover. 
Et system med kontingent basert på antall medlemmer ble drøftet fram, 
hvor de største organisasjonene betalte mest, uten å kreve spesielle 
rettigheter. Nytten av NFS viste seg gang på gang under forhandlingene 
om Defs. samarbeidet var naturligvis bygget på konsensusmetoden, 
de dyktige formenn ledet raskt styredrøftingerne fram til beslutninger. 
Et protokollsystem ble innført fra første møte. Realiteten i det nordiske 
faglige samarbeidet var at de valgte politiske ledere drev fram et politisk 
faglig samarbeid hvor de traff beslutninger gjennom å drøfte seg fram til 
enighet, til en konsensus. De var politiske ledere. Intet av dette gikk på 
den nasjonale faglige landsorganisasjons suverenitet løs. men de hadde 
skikkelige mandat bak seg fra sine organisasjoner. at det pågikk mye 
gjensidig påvirkning, var naturlig. og tydelig. helt i pakt med tradisjonene 
fra dengang den nordiske arbeiderkongressen i malmö i 1892 og i 
Stockholm 1897 besluttet opprettelsen av nasjonale landsorganisasjoner. 

”NFS” var altså i realiteten i gang under det europeiske ledermøtet i oslo 
i november 1971, hvor de nordiske organisasjoner la fram en begrunnelse 
for en åpen europeisk faglig organisasjon, forslag til erklæring og forslag 
til mandat for en arbeidsgruppe. opplegget fikk støtte fra de øvrige 
europeiske ledere, nevnt ovenfor. unntaket var den franske force 
ouvriere som krevde at medlemmene i et DEFS måtte være medlemmer 
av FFI. Dette ble et springende punkt, drøftet og forsøkt løst gjennom 
de mange arbeidsmøter og toppmøter, inntil saken ble ordnet ved at 
statuttene åpnet for alle demokratiske, uavhengige og landsomfattende 
landsorganisasjoner i Europa, og ved at organisasjonen ble stiftet av 
medlemmer av FFI som bekjente seg seg til prinsippene om en selvstendig 
og uavhengig fagbevegelse – markert i de første statuttene. ordet ”fri” 
var ute. unødvendig. Snart etter stiftelsesmøtet i maison de Peuple i 
Brüssel 8.-9. februar 1973 åpnet eksekutiven/styret for søknader fra 
andre landsorganisasjoner, noe medstifterne fra Italia, Nederland, Belgia, 
østerrike og Sveits var særlig interessert i. De kommunistiske fra Portugal 
og Frankrike kom inn i DEFS på et seinere tidspunkt. Styreledelsen i FFI, 
ved den kanadiske formann macDonald, og generalsekretæren Kersten, 
samt Europarepresentantene for amerikansk AFL-cIo, jobbet så lenge de 
kunne for å binde DEFS til FFI, men måtte gi seg. Igjen slo den politiske 
holdningen hos lederne gjennom, naturligvis, inklusive hos dansk lOs 
Thomas Nielsen som var medlem av styret i FFI. han måtte en stund ta 
hensyn til det. Theo Rasschart fra cISL trengte tid på seg for å akseptere 
grunnideene om åpenhet, han var ikke fremmed for forslaget om at kun 
organisasjoner fra landene i EF skulle være medlemmer, men han dreide 
av for den politiske tyngde hos lederne og bidro meget positivt til å finne 
løsninger og til å organisere møtene. Mathias Hinterscheid fra cgTL 
-Luxembourg ledet sluttmøtene med stor diplomatisk sans. Det nordiske 
initiativ for en åpen organisasjon var altså berettiget, etter hvert kom 
organisasjon etter organisasjon med, inklusive de kommunistiske, og etter 
kommunismens fall i øst-Europa, også østeuropeiske organisasjoner. To 
spesielle punkter: 1) Tysk DgB hadde spesielle hensyn å ivareta i forhold 

”NFS” var altså i realiteten i 
gang under det europeiske 
ledermøtet i oslo i 
november 1971”
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til sin allierte og venn, det sterkt antikommunistiske Force ouvriere, 
opprettet etter krigen som motsats til franske kommmunistiske cgT. 
men det hele gikk seg altså til, ved at kun ffi-organisasjoner sto som 
stiftere og at det bla. fra norsk/nordisk side ble stilt i utsikt større vekt 
på arbeidet i FFI. 2) videre fryktet enkelte medlemmer i Bundesvorstand 
at et Defs med medlemmer både fra ef og efta ikke ville akseptere full 
aktivitet fra DEFS i EF. Forsikringer om at et åpent eller felles DEFS ikke 
ville være til hinder for det, ble gitt på et meget interessant besøk fra Arne 
Geijer, Thomas Nielsen og Tor Aspengren i Bundesvorstand i 1972. endog 
en direktesamtale mellom britsk Tucs victor Feather og DgBs heinz-
oscar vetter måtte til på stiftelsesmøtet i februar 1973 for å berolige 
Bundesvorstand. helt til da foregikk prosessen med tilvenning til tanken 
om at europeisk fellesorganisasjon. Og utdanningsprosessen: mange 
lærte mye om andre landsorganisasjoner i forhandlingene om DEFS. 
Når alt kom til alt dreide denne europeiskfaglige tilnærmingen seg også 
om kontakt mellom politiske mennesker, politiskfaglige ledere, erfarne 
fagforeningsfolk. De fant fram. Etter nordisk initiativ.

De nordiske lands- og tjenestemannsorganisasjoners framsyn og initiativ 
i 1971 kom i rett tid og ble til virkelighet fordi det hadde politisk hold og 
fikk støtte fra det helt store flertall av faglige ledere i vest-Europa. og fordi 
situasjonen krevde det. Initiativet krevde et delvis brudd med fortida. vi 
var inne i en brytningstid med videreutvikling av det internasjonale faglige 
samarbeidet. Arbeidet la føringer for den framtidige International Trade 
union confederation. Slik var den viktigste oppgaven for NFS i situasjonen 
i 1971, 1972 og 1973.

Når det gjelder utviklingen av arbeidet videre i NFS vil andre berette om 
det, men jeg understreker igjen at i vår tid førte utfordringene utenfra til 
at den nordiske ledergruppa faktisk ble et eget internasjonalt nettverk, et 
nordisk faglig internasjonalt forum - hvor samforstanden var særlig tett.

Styremøte i Nordens Faglige 
Samorganisasjon december 1980. De 
nordiske fagforeningslederne var enige 
om at det er nødvendig med en mer 
aktiv økonomisk politikk for å dempe 
arbeidsledigheten. fra venstre: gunnar 
Nilsson, Lo Sverige, Tor halvorsen, Lo 
Norge, knud christensen, Lo Danmark, 
oso Laakso, Toc og Richard Trælnes, Lo 
norge. foto: arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek, norge.
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Internationella 
engagemang på 70- 
och 80-talet
NFS har sedan starten stöttat 
kampen för fackliga och mänskliga 
rättigheter, både inom och utanför 
Europas gränser. genom uttalanden, 
uppvaktningar och skilda former av 
protestaktioner. 

På 70- och 80-talet engagerade sig 
NFS speciellt i Sydafrika och chile men 
även för andra länder som Polen och 
turkiet. 

Sydafrika
Engagemanget för att stoppa apartheid 
i sydafrika var stort och nfs skrev brev 
till de nordiska utrikesministrarna där 
man framställde krav på åtgärder 
mot rasistregimen. man ställde bland 
annat krav på en nordisk linje i fn 
men även egna uttalanden från de 
nordiska regeringarna. nfs framförde 
att man ville att Norden skulle initiera 
ett beslut för att isolera Sydafrika 
ekonomiskt, kulturellt och idrottsligt.

nfs styrelse och generalsekreterare 
planerade 1986 en resa till Sydafrika 
för att visa stöd till de sydafrikanska 
landsorganisationerna, cuSA/AZAcTu 
och coSATu. NFS hade fått en formell 
inbjudan från organisationerna och 
allt var planerat och klart. Det var 
därför en stor överraskning att man 
fick avslag på visumansökningarna. 
händelsen fick stor uppmärksamhet i 
media och de stora dagstidningarna i 
Norden skrev artiklar om NFS avslag. 
NFS styrelse skrev i ett uttalande 
angående händelsen: “Avslaget 
visar apartheidregimens förakt för 
öppenhet och dess envetna motstånd 
mot en demokratisk utveckling. 
minoritetsregimens agerande är 
farligt och konfliktskapande.”

norge og tjenestemenn
mens tjenestemannsorganisasjonene i sverige, finland og Danmark 
enten kom med i NFS helt fra starten (Tco) eller rett etterpå (FTc og 
FTF), var Lo lenge det eneste medlemmet fra Norge. Det skyldes 
delvis at skillet mellom arbeidere og tjenestemenn i norge var 
annerledes og dels at lO var den dominerende sentralorganisasjonen 
uten konkurrenter på 70- tallet. fra norsk side skjedde endringen på 
1990-tallet da sammenslutningen av en del akademiske forbund 
gjennom Akademikernes Fellesorganisasjon, AF, kom med. De ønsket 
lenge bare medlemskap i NFS, men måtte tilslutt også akseptere 
medlemskap i Defs og ffi slik vedtektene sier.

Senere gikk AF i oppløsning etter en intern strid hvor medlemskap i DEFS 
var en årsak og Lo var igjen av alene. men noen av forbundene i AF stiftet 
senere unio, en organisasjon bl.a for sykepleiere, polititjenestemenn og 
lærere. En del andre forbund i offentlig og privat sektor hadde tidligere 
stiftet sentralorganisasjonen yS, yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. 
Begge fikk etter hvert plass i NFS og DEFS samt FFI/ITuc. organisasjonen 
akademikerne i norge er ikke medlem.

NFS styrelse på studiebesök. Från vänster: Svend Skovbro Larsen, FTF, Svend Bacche 
vognbjerg og John svenningsen, lO Danmark. bakom dem tor aspengren  och einar 
Strand, Lo Norge. I bakgrunden skymtar vi  marcello curto och Bernadino gomes från 
socialistpartiet i Portugal. Foto: arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, norge.

Presidiemöte, juli 1976. Från vänster: 
gunnar nilsson, vice ordförande nfs, tor 
aspengren, ordförande för nfs och richard 
Trælnes, genersalsekreterare för NFS. foto: 
arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, norge.
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De første år i Stockholm 
 
Av John Svenningsen, NFS första generalsekreterare

en fransk statsmand af et vist kaliber, udtalte en gang at et lands forfatning 
for at kunne fungere, skulle være kortfattet og upræcis. NFSs vedtægter 
fra 1972 levede ganske godt op til nævnte kriterier. Det var klogt, da det 
gav mulighed for at imødekomme en række ideer og forslag, uden at vi 
skulle føre en formåls-og vedtægtsdiskussion.

Etableringen af NFS var stilfærdig og pragmatisk. organisationen blev 
stiftet af Lo-organisationerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige samt 
af Tjenestemands-og funktionærorganisationerne i Finland og Sverige. 
Senere kom FTF, Danmark og islandske landsorganisasationen ASI til som 
medlemmer. Yderligere medlemmer var allerede den gang en mulighed 
som stod åben, under forudsætning af accept fra de andre medlemmer i 
det samme land.

ved opstarten blev formanden for dansk Lo, Thomas Nielsen valgt til 
formand og med Tco-formand Lennart Bodström som næstformand. 
undertegnede blev udpeget som generalsekretær med sekretariat i 
lokaler stillet til rådighed af svensk Lo i Stockholm. jeg fik orlov i to år fra 
min stilling som international konsulent i dansk Lo. Riitta Liisa Damberg, 
som oprindelig kom fra finsk fagbevægelse, blev via sin stilling i svensk Lo, 
knyttet til NFS som sekretær og tolk.

med samlet ca. 6 millioner medlemmer, og et årligt kontingent på 0.10 sv. 
kr pr medlem, var grundlaget så nogenlunde på plads.

Det nye i fagbevægelsens nordiske samarbejde var overgangen fra en 
mere ad hoc baseret samarbejdsform til et institutionaliseret samarbejde, 
med vedtægter, en styrelse, præsidium og sekretariat. Dertil kom at 
funktionær-og tjenestmandsorganisationerne kom med i samarbejdet. 
sverige og finland var med fra starten af og senere er Danmark og island 
kommet til.

Det forudsattes at NFS-medlemsorganisationer var eller blev medlemmer 
af de europæiske og internationale faglige organisationer, og at man 
kunne deltage i ILo-Den Internationale Arbejdsorganisations virksomhed.

i november 1972 vedtog nfss styrelse et arbejdsprogram for 
organisationen som betonede de europæiske og internationale opgaver 
samt samarbejdet om arbejdsmiljø, uddannelsespoiltik, økonomi, løn- og 
aftaleforhold samt relationerne til Nordisk Råd og Nordisk ministerråd. 
Der er ingen tvivl om at NFS blev sat i værk fordi EEc stod for en udvidelse 
af medlemskredsen. Danmark og Norge søgte om fuldt medlemskab af 
EEc. De øvrige nordiske lande overvejede andre former for samarbejde 
med EEc.

Fagbevægelsen i EEc, og ikke mindst vestysklands Lo - DgB - var indstillet 
på at fagbevægelsen i de nye medlemslande skulle med i samarbejdet, 
medens de faglige organisationer i lande uden for EEc måtte finde andre 
løsninger. Dette ville betyde at dansk fagbevægelse kunne være med, 
medens de øvrige nordiske landes organisationer skulle stå uden for.
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”heinz oskar vetter, 
stillede spørgsmålet 
om NFS var tænkt som 
en ”kampfgruppe” i 
en udvidet europæisk 
samarbejdsorganisation.”

”jag tror att just tillkomsten av NFS har varit positiv när det 
gäller att utveckla samarbetet mellan Lo och Tco i Sverige 
och jag tror att något motsvarande skett i Finland och 
Danmark. Diskussionerna i det slags forum som NFS är har 
underlättat kontakterna också mellan organisationerna på 
hemmaplan.”

Gunnar Nilsson, före detta ordförande för LO Sverige och medlem 
av NFS styrelse mellan 1973 och 1983.

NFS oprettelse, som tidsmæssigt sammenfaldt med drøftelserne om EFS, 
Dene Europæiske faglige Samarbejdsorganisations - etablering, vakte 
opsigt i europæiske faglige kredse. hvorfor etablerer man en nordisk faglig 
samarbejdsorganisation, når man samtidig taler for en bred europoæisk 
løsning. Den tyske DgB-formand, heinz oskar vetter, stillede spørgsmålet 
om NFS var tænkt som en ”kampfgruppe” i en udvidet europæisk 
samarbejdsorganisation. I flere europæiske lande var de traditionelle 
Lo-organisationer i et ideologisk og politisk modsætningsforhold til 
tjenestemandsorganinsationerne, og var derfor modstandere af deres 
optagelse i en europæisk organisation. De nordiske tjenestemands-
organisationers optagelse på europæisk niveau, kunne dermed skabe en 
uheldig præcedens. NFS organisationerne arbejdede i denne periode om 
fælles initiativer til det kommende EFSs handlingsprogram og vedtægter. 
virksomhedsberetningerne for perioden 1972-74 afspejler den vægt 
den nordiske fagbevægelse tillagde arbejdet for en bred europæisk 
fagorganisation. Bare antallet af ekstraordinære styrelsesmøder i NFS om 
”Europa-facket” bekræfter den høje prioritering.

EFS blev en bred faglig organisation for vesteuropas fagbevægelse og 
med forskellige politiske og religiøse opfattelser. Norden fik fra starten 
vundet hævd på at have vicegeneralsekretærposten. gennem årene var 
Peer carlsen, LO Danmark, sven erik sterner, SIF/TCO-Sverige, Jon ivar 
nålsund, LO-Norge, Björn Petterson, LO-Sverige vicegeneralsekretærer i 
EFS og flere nordiske kolleger fulgte efter.

De nordiske organisationer fik stort set opfyldt de ønsker de havde med 
hensyn til det fremtidige faglige arbejde i Europa. EFS fik til gengæld en 
medlemsgruppering fra Norden med 6 millioner medlemmer og betydelig 
indflydelse på samfundsudviklingen i de nordiske lande.

De nordiske Lo-organisationer havde forud for NFS et mangeårigt 
samarbejde om FFIs-Frie Faglige Internationale- og ILos-Den Internationale 
Arbejdsorganisation- virksomhed. Samarbejdet omhandlede politiske 
spørgsmål, solidaritetsarbejdet, relationerne til FN-systemet og ILo. Det 
samme gjaldt ILo hvor Lo-organisationerne løbende havde samråd om 
udarbejdelsen af konventioner og rekommendationer, og om beskyttelse 
af faglige rettigheder. I både ILo og FFI var et valgteknisk samarbejde 
nødvendigt, for at kunne blive repræsenteret i de ledende organer som 
eksekutivkomite og Styrelsesråd. med NFSs oprettelse foregik en række af 
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de nævnte drøftelser i NFSs styrelse og dermed deltog også tjenestemands-
og funktionærorganisationerne i højere grad i det internationale arbejde. 
Samarbejdet om internationale anliggender blev styrket og udvidet 
i denne periode, og NFSs styrelse blev en attraktiv platform for faglige 
ledere uden for Norden og ledende repræsentanter for bl.a EFS, FFI og 
ilO.

NFS havde formændene for sine medlemsorganisationer samt et medlem 
yderligere fra hver organisation, som medlemmer af Styrelsen. Det var 
for NFS en klar politisk fordel for samarbejdet, at formændene mødtes så 
ofte, og det gjorde det langt lettere at følge op på tingene.

Styrelsesmøderne havde som fast punkt en gennemgang af 
overenskomstforhold, økonomisk politik, arbejdsmarkedspolitik mv. 
i de nordiske lande. Informationerne og navnlig vurderingerne og 
erfaringsudvekslingen har givet gjort det mere interessant at deltage på 
formandsniveau.

nordisk råd og nordisk ministerråd blev logisk nok et naturligt 
arbejdsområde for NFS. vi fik aftalt at NFS kunne afgive høringssvar, en 
mulighed vi benyttede os af når det gjaldt sociale, arbejdsmarkedspolitiske 
og økonomiske forhold. ministerrådet og NFS definerede de fælles 
interesseområder og viljen til at samarbejde. Efter et par år konkluderede 
nfs i sin virksomhedsberetning, at samarbejdet ikke fungerede 
tilfredsstillende. ministerrådet virkede stift og tillukket, og med meget 
forsigtige tidligere diplomater som generalsekretærer. Der kom i denne 
periode meget få udspil af betydning for fagbevægelsen.

ved NFSs oprettelse var der enighed om at medlemsorganisationerne 
havde det primære ansvar for at tage initiativer til fælles nordiske aktiviteter 
og fælles stillingtagen til faglige og politiske spørgsmål. organisationerne 
skulle stille resourcer til rådighed til særlige udredningsopgaver. med et 
sekretariat med to medarbejdere ville noget andet heller ikke have været 
muligt hvilket medlemsorganisationerne var helt afklarede med.

midlertidige arbejdsgrupper med deltagelse af interesserede 
medlemsorganisationer blev en naturlig del af virksomheden. Stort 
set samtlige medlemsorganisationer deltog. Flere rapporter, som blev 
udarbejdet af NFS’s arbejdsgrupper fik international omtale. udvalget om 
multinationale selskaber af Tco-økonomen hans Engman som rapportør fik 
bl.a. stor opmærksomhed med rapporten ”Nordens fackföreningsrörelse 
och de multinationella företagen”. Rapporten tog fat på etableringsregler, 
konkurrenceregler, beskatning og arbejdsret. rapporten blev trykt i 3.000 
ex, og blev mødt med stor interesse i fagbevægelsen, hos arbejdsgiverne 
og i Nordisk Råd og også internationalt. hans Engman arbejdede 
efterfølgende for TuAc i oEcD, finansieret af NFS med henblik på at 
udnytte det nordiske oplæg på internationalt fagligt niveau.

NFSs arbejdsmiljøudvalg fik udarbejdet et handlingsprogram som i sit 
udgangspunkt var nordisk og med krav til nordisk forskning og lovgivning. 
oplægget fik tillige en central placering internationalt ved den europæiske 
faglige Øst-vest konference i 1974 og blev publiceret på svensk, tysk 
og engelsk. NFS-rapporten blev også brugt til udarbejdelsen af ILos 
arbejdsmiljøkonventioner.
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I de første to år etableredes endvidere et nordisk arbejdsmarkedspolitisk 
udvalg og et udvalg om familiepolitik. Ialt fire udvalg udgjorde rammerne 
for denne del af NFS-virksomheden. I årene efter knopskød virksomhede 
og på et tidspunkt var der 11 udvalg og arbejdsgrupper. Aktion giver 
reaktion, og der kom naturligvis debat om virksomhedens omfang.

De nordiske landes fagbevægelser havde hidtil hver for sig bilaterale 
kontakter til Sovjetunionens og andre østlandes faglige organisationer, 
fortrinsvis ved delegationsrejser, studiebesøg etc. karakteren og 
omfanget af dissse kontakter varierede i væsentlig grad fra land til land 
og organisationerne imellem. Da fagbevægelserne i vest-og østeuropa 
besluttede at arrangere en faglig europæisk konference i geneve, mødte 
nfs på formandsniveau i finland med lederen af sovjetunionens faglige 
centralorganisation, Alexander Shelepin. Formålet med mødet var at få 
afklaret hvad der skulle på dagsordenen i geneve i januar 1974, og om 
der var muligheder for at udvikle samarbejdet Øst-vest. senere samme år 
tog NFS-ledelsen på en delegationsrejse til Sovjetunionen for at fortsætte 
dialogen. Resultatet blev magert. organisationerene var simpelthen for 
forskellige.

Der var på nordisk plan forskellige opfattelser af samarbejdsmulighederne 
øst/vest spændende fra en dyb reservation og til en mere omfattende og 
konkret samarbejdsform. NFS-organisationerne kunne enes om kontakter 
til øst-fagbevægelsen og informationsudveksling. Længere kom det ikke 
og få år efter blev de politiske ændringer i østeuropa så omfattende at 
et helt nyt kapitel kunne åbnes og med en fagbeæglese i en omfattende 
forandringsproces.

De første to år i NFS-sekretariat i Stockholm blev brugt på at få NFS fra 
start. Det der lykkedes klart bedst var sikringen af nordisk fagbevægelse i 
det europæiske faglige samarbejde, som muliggjorde at organisationerne 
kunne agere i og udenfor EEc-samarbejdet. Det resultat kunne ikke være 
opnået uden et tæt nordisk samarbejde hvor NFSs styrelse blev krumtappen 

Från vänster, Erik karlsson och Rune molin, Lo Sverige, Tor halvorsen, Lo Norge och Sven Fockstedt 
Tco. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norge.

”Nordisk Råd og Nordisk 
ministerråd blev 
logisk nok et naturligt 
arbejdsområde for NFS.”
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i samarbejdet. Der var modsætninger undervejs i den nordiske gruppe, og 
der var stribevis af nationale og interne faglige hensyn. men i de fleste 
spørgsmål nåede vi frem til en løsning.

NFS var tænkt som en rådgivende samarbejdsorganisation. Det var ikke 
en organisation som kunne diktere beslutninger, og dermed fratage 
de enkelte organisationer deres ret til selvstændigt at træffe deres 
beslutninger. Det er min vurdering at denne arbejdsform var den eneste 
mulige, og personligt mente jeg at vedtægter og arbejdsformen passede 
udemærket til medlemskredsen med de politiske og nationale forskelle 
som trods alt eksisterer på trods af sammenfaldende interesser.

Som det fremgår var de europæiske og internationale aspekter af størst 
interesse og fik helt af sig selv topprioritet. Derudover var det op til de 
enkelte organisationer at komme med bidrag og forslag til NFSs aktiviteter. 
NFSs styrelse var ikke særlig restriktiv og det kom aldrig på tale at kræve 
en stram prioritering i forhold til det meget rummelige handlingsprogram 
fra november 1972.

med to medarbejdere i sekretariatet var det jo op til medlemmerne at 
sætte ”kød på benet”. Ikke alt lykkedes, og ved afslutningen af min to-
årige periode i stockholm var det klart at de indvunde erfraringer skulle 
bruges til at definere kerneopgaverne.

både nfs og efs har eksisteret i omkring de 40 år. alder er ikke sig selv en 
præstation, men spændende var det at få lov til at være med i opstarten 
til en vigtig periode i nordisk og europæisk fagbevægelse. også på det 
personlige plan at få kendskab til forskellige organisationsformer og 
ledelsestrukturer og jeg fik mange personlige kontakter og venskaber, 
som jeg senere fik god brug for i mit arbejde for dansk fagbevægelse.
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Det mediala 80-talet

Av Sune Ahlén, generalsekreterare för NFS mellan 1984 och 1994 

NFS var en ganska okänd organisation utanför de egna medlensorganisationerna när jag 
tillträdde som generalsekreterare i slutet av 1983. orsakerna var flera. Fokuseringen och 
samordningen av medlemsorganisationernas agerande i EFS, TuAc, IcFTu prioriterades och 
rönte inget större intresse från media. konkreta förslag om en nordisk näringspolitik och 
arbetsmarknadspolitik salufördes dåligt och fick följaktligen inget genomslag.

Från mitten av 80-talet började NFS synas i media, både i de fackliga tidningarna och i nordisk 
riksmedia. NFS blev flitig med att skicka ut pressmeddelanden i samband med att olika 
rapporter presenterades av nyckelpersoner (NFS ordförande eller vice ordförande). Artiklar i 
dagspressen skrivna av professionella journalister men undertecknade av generalsekreteraren 
eller någon styrelseledamot var lätta att placera. I samband med konferenser hölls alltid 
presskonferenser. Detsamma gällde i samband med Nordiska rådets möten som lockade 
många journalister. På så sätt lyckades NFS få ut sitt budskap i tidningar som Aftenposten 
och Fritt Næringsliv i Norge, Berlingske Tidende i Danmark, Aftonbladet, Svenska Dagbladet 
och Dagens Nyheter i Sverige och hufvudstadsbladet i Finland. åtgärderna innebar att NFS 
började bli erkänd och räknas som en viktig organisation i det nordiska samarbetet. Några av 
de områden där NFS fick stort medialt genomslag var NFS krav på koncernfackligt samarbete, 
NFS arbete för att ge alternativ till nyliberalismen, NFS och tyska landsorganisationen DgBs 
rapport ”utmaningen för Europa” och NFS engagemang för Sydafrika.

under 80-talet byggde NFS upp ett kontaktnät med journalister som arbetade inom 
dagspressen och radio/Tv, vilket naturligtvis underlättade för organisationen att få ut sitt 
budskap i olika frågor.
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Ligestillingsarbejdet i NFS under 1980´erne

Av Anne Kofoed, före detta facklig sekreterare på FTF Danmark 

organisationerne i NFS arbejdede med ligestilling i 1980´erne, men metoder, 
organisering og prioritering var meget forskellige. Nogle organisationer havde 
kvindeudvalg, andre ligestillingsudvalg og atter andre havde den holdning, at 
ligestilling skulle integreres i alt arbejde, og havde derfor ikke et fagudvalg, der 
arbejdede med ligestilling.

I de fleste NFS organisationer var det udelukkende kvinder, der sad i 
organisationernes udvalg, og som repræsenterede organisationen i f.eks. EFS´s 
kvindekomite. En enkelt NFS organisation, Lo Danmark, var repræsenteret ved 
to mænd. Det vakte opsigt både i nordisk og europæisk sammenhæng, fordi 
opfattelsen i en hel del af NFS´s organisationer var, at ligestilling var et emne, som 
kvinder og dermed de ”undertrykte” skulle beskæftige sig med. 

NFS ´s organisationer var repræsenteret i EFS´s kvindeudvalg, og der blev holdt 
formøder, hvor diskussionerne kunne tyde på, at der var meget store forskelle 
mellem landene og især store forskelle på de udfordringer, organisationer anså 
for de væsentligste. Når vi så efterfølgende deltog i kvindekomiteens møder, så 
var vi fuldkommen enige, og andre Eu landes repræsentanter gav ofte udtryk 
for, at de havde svært ved at høre forskel på indholdet i det, vi sagde. Realiteten 
var nok den, at forskellene mellem de nordiske organisationers udfordringer og 
opfattelser var meget små, når de blev sat i forhold til de problemstillinger, som 
andre Eu organisationer havde.

På trods af, at de fleste medlemsorganisationer i en årrække havde haft 
ligestillingspolitikker, så var det først i 1987 NFS´s styrelse besluttede, at der 
skulle udformes et nordisk handlingsprogram for ligestilling på arbejdsmarkedet. 
et udvalg blev nedsat. lillian knudsen, formand for kvindeligt arbejderforbund 
i Danmark blev udpeget som formand og jeg, faglig sekretær i FTF Danmark, 
blev udpeget som udvalgets sekretær. Der var mange diskussioner undervejs i 
processen, men grundlæggende var alle udvalgets medlemmer enige om, hvad 
der var de vigtigste mål og hvilke handlinger, der var afgørende for at komme 
tættere på målene. Et af de helt afgørende mål var at arbejde for lige muligheder 
på arbejdsmarkedet og lige løn for lige arbejde. handlingsprogrammet blev 
vedtaget af NFS´s styrelse i 1988.

Næsten samtidig med vedtagelsen afholdt Nordisk ministerråd i samarbejde med 
Nordisk Råd og Nordisk Forum en ligestillingskonference i oslo med deltagelse af 
mange af NFS´s organisationer. vi kunne på konferencen glæde os over, at NFS´s 
ligestillingshandlingsprogram var en realitet, mens Nordisk ministerråd først da 
skulle i gang med at udarbejde en politik på området. Den skulle være færdig i 
1989.
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nfs från en generalsekreterares 
perspektiv
 

Av Sune Ahlén, generalsekreterare för NFS mellan 1984 och 1994

verksamheten inom NFS på 80-talet och en bit in på 90-talet präglades av 
att de nordiska frågorna stod i centrum. Som Roar Flåthen riktigt påpekade 
i sitt förord och som många tycks tro var det inte de internationella frågorna 
eller det som hängde samman med framförallt integrationen i Europa som 
diskuterades på styrelsemötena. De senare lyste naturligtvis inte med 
sin frånvaro, men de var marginella och främst en fråga som sysselsatte 
medlemsorganisationernas internationella sekreterare samt den särskilda 
integrationsgrupp som fanns inom NFS och som beredde frågorna för 
medlemsorganisationerna och styrelsen. Därutöver fastställdes det 
nordiska agerandet vid de förmöten som under generalsekreterarens 
ledning alltid hölls i samband med EFS styrelsemöten.

vid en genomgång av ämnen och grupper liksom konferenser av olika slag 
som jag gjort kan jag slå fast att den helt övervägande delen utgjordes 
av nordiska frågor. Av de 15 grupper som under längre eller kortare tid 
arbetade under min period som generalsekreterare var 13 av dem vad 
man kan beskriva som internordiska policyfrågor. stor tyngd lades på 
frågor som samordnad nordisk ekonomisk politik, en nordisk industri- och 
näringspolitik, sysselsättning och lönepolitik. Nordiska rådet, Nordiska 
ministerrådet och det nordiska näringslivet var våra samtalspartners med 
vilka vi hade regelbundna överläggningar. Denna fokusering på nordiska 
frågor gjorde att NFS fick stor medial uppmärksamhet.

NFS hade nästan varje år i samband med Nordiska rådets möten 
överläggningar med de nordiska finansministrarna, där vi fick möjlighet 
att redovisa vår syn på den ekonomiska politiken i Norden.

Det industripolitiska samarbetet i Norden 
under hela 80-talet och några år in på 90-talet fanns flera utredningsgrupper 
bestående av medlemsorganisationernas experter på näringspolitik. 
Ett flertal rapporter om ett utvidgat industripolitiskt samarbete, 
transport- och kommunikationer, energi, regionalpolitisk samverkan och 
tjänstesamhället presenterades och överlämnades till Nordiska rådet och 
de nordiska regeringarna. Ett exempel på att NFS var starkt engagerad i 
industri- och näringspolitisk utveckling i Norden, var när man 1985 ingick 
som en av stiftarna i ”Stiftelsen för industriutveckling i Norden”.

NFS och den solidariska lönepolitiken 
Lönepolitiken har spelat en central roll i det nordiska fackliga samarbetet. 
vid varje styrelsesammanträde fanns en fast punkt på dagordningen, där 
medlemsorganisationernas ordförande redovisade vad som förevarit 
på avtals- och lönesidan sedan man träffades sist. 1975, 1982 och 1988 
ordnade NFS även särskilda lönepolitiska konferenser.

under 1980-talet ökade motsättningarna mellan arbetsmarknadens 
parter. i sverige och norge proklamerade arbetsgivarna storlockouter. 
generalstrejk bröt ut i Danmark. I Finland blev det stor konflikt och 
regeringsdikterade löner och på Island fastställdes lönerna via statligt 
ledda förhandlingar.
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I mars 1986 beslutade NFS styrelse att initiera en mer omfattande 
lönepolitisk debatt inom NFS. Bakgrunden var den attack som den 
fackliga rörelsen var utsatt för. ordförandena och avtalssekreterarna i 
medlemsorganisationerna bildade därför en arbetsgrupp med uppdraget 
att diskutera hur en solidarisk lönepolitik skulle utformas i framtiden och 
därvid bl. a. kartlägga de förändringar som skett i arbetsgivarnas attityd 
till centrala avtalsförhandlingar. Som ordförande i gruppen valdes yngve 
hågensen, Lo Norge och Levi Svenningson från NFS sekretariat utsågs till 
sekreterare. gruppens arbete resulterade, i mars 1988, i en rapport som 
kallades ”Solidarisk lönepolitik i framtiden”. I rapporten fastläggs några 
gemensamma riktlinjer för en solidarisk lönepolitik och där den givna 
förutsättningen är den fria förhandlingsrätten.

Det bör ligga i arbetsgivarnas intresse, sägs det i rapporten, att som 
motpart ha starka fackföreningar, som på löntagarnas vägnar kan ingå 
omfattande och bindande avtal och ange spelreglerna för förhandlingar 
mellan parterna på olika nivåer. Även regeringarna bör vara intresserade 
av att parterna i centrala avtal kan väga in det samhällsekonomiska 
ansvaret, vilket är svårare att göra om lönerna ska sättas på varje enskild 
arbetsplats. Samordnade kollektivavtal tjänar alla på, företagen, de 
offentliga verksamheterna, löntagarna och samhället i stort.

I riktlinjerna preciseras de principer som bör vägleda den solidariska 
lönepolitiken. Alla har rätt till en fullvärdig lön, lönerna ska vara rättvisa 
och bestämmas av fackliga värderingar, en likvärdig lönestruktur ska 
finnas över hela arbetsmarknaden, förändringar av lönerelationer är en 
facklig förhandlingsfråga, löner ska bestämmas i förhandlingar.

Det är en rad ideella principer, vilket den högt kvalificerade arbetsgruppen 
självfallet var medveten om. Det heter därför i slutklämmen av rapporten 
att detta att ”finna fram till en ordning på arbetsmarknaden med jämlika 

NågRA Av DE PRojEkT Som STIFTELSEN FöR INDuSTRIuTvEckLINg I 
nOrDen initieraDe: 

1. Nordiskt institut för informationsteknologi

2. Scandinavian Link som jobbade för en färjefri motorväg från oslo via 
Sverige genom Danmark till hamburg i Tyskland. Det första steget var 
en motorväg från oslo till svenska gränsen, nästa en bro över öresund 
och slutligen en bro eller tunnel över fehmarn.

3. Nordjobb, vars syfte var och är att bidra till att ge ungdomar i Norden 
en möjlighet att sommarjobba i annat nordiskt land.

4. Stiftelsen arrangerade en mängd konferenser, ibland direkt i samarbete 
med NFS, och som handlade om det näringspolitiska samarbetet i vid 
mening.

5. När Danmark undertecknade avtalet med Tyskland om att bygga en bro 
över Fehmarn var det naturligt att avsluta lobbandet för Scandinavian 
Link. Därmed tyckte också styrelsen att det inte fanns anledning att 
fortsätta med sin verksamhet och Stiftelsen upplöstes därför 2010.
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och rättvisa löner är ett storslaget projekt, men så är det också bara den 
fackliga rörelsen i Norden som antar det som en utmaning inför framtiden”.

NFS och samarbetet med de baltiska länderna 
Som jag tidigare sagt var det under min tid som generalsekreterare 15 
olika arbetsgrupper vid olika tidpunkter. Två av dem har fått en mer 
framträdande presentation än andra och några har av andra författare 
beskrivits.

Ett område som NFS sekretariatet i slutet av 80-talet och i början av 
90-talet ägnade mycket arbete åt var att hjälpa de tre baltiska länderna 
Estland, Lettland och Litauen att bygga upp sina respektive fackliga 
centralorganisationer.

Efter Sovjetunionens sönderfall fanns ingen facklig rörelse värt namnet 
i dessa länder utan det var nödvändigt att från grunden efter nordiskt 
mönster försöka hjälpa de krafter som ville se demokratiska fackliga 
organisationer etablerade. Det senare var inte enkelt med tanke på att de 
personer som valdes att leda dessa organisationer hade sina erfarenheter 
från det sovjetiska samhället och därmed hade värderingar som stod 
långt ifrån de som fanns inom den nordiska fackföreningsrörelsen. interna 
motsättningar mellan olika grupperingar gjorde inte arbetet lättare.

Estland var det land där splittringen var minst, främst på rund av att de fick 
en karismatisk ledare i Siim kallas, som valdes till EAkLs första ordförande. 
kallas var politiker och tillhörde det kommunistiska partiet och satt i den 
sovjetiska duman (riksdagen), som han lämnade när det började brännas. 
Efter sin korta tid som facklig ledare blev kallas heltidspolitiker med ganska 
konservativa förtecken och med täta kontakter med carl Bildt och andra 
ledande högerpolitiker. kallas gjorde efter det att han avgått som EAkLs 
ordförande karriär som riksdagsman i det nybildade estniska parlamentet. 
Bildade ett eget parti, blev statsminister, riksbankschef och är sedan ett 
tiotal år Estlands kommissionär i Eu-kommissionen i Bryssel.

Lettland, som hade och har en stor rysk minoritet var splittrat mellan ett 
antal ryssdominerade fackliga organisationer och den större tongivande 
lettiska centralorganisationen. Även i den senare fanns ett starkt ledarskap 

NFS sysselsättningskonferens i oslo i februari 
1986. Från vänster: yngve hågensen, Lo 
Norge, Tor halvorsen, Lo Norge, Anna-greta 
leijon, arbetsmarknadsminister i sverige 
och sune ahlén, generalsekreterare nfs.
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med en tongivande ordförande, som var öppen för nordisk påverkan, 
vilket kom till uttryck genom att en svensk under flera år fanns på plats i 
Riga för att utbilda och stödja denna organisation.

Litauen var en röra med fyra fackliga centralorganisationer som på olika 
sätt gjorde livet surt för varandra. Ingen av dem hade medlemsmässigt 
någon storlek utan skröt med ett större antal medlemmar än de 
hade i verkligheten. Tre av organisationerna samarbetade med NFS 
medan den fjärde var helt i händerna på den amerikanska fackliga 
centralorganisationen AFL-cIo, som nära nog hade obegränsade resurser 
från cIA att pumpa in i den litauiska organisationen. Den nämnda fjärde 
organisationen var ambivalent i sitt förhållande till NFS men deltog gärna 
i de av oss ordnade konferenser och utbildningar i Norden och Baltikum.

utöver kontakterna och stödet till de baltiska fackliga organisationerna 
inleddes 1992 ett utbyte i form av tre konferenser med den ryska fackliga 
centralorganisationens distrikt i St Petersburg, initierad av kari Tapiola 
från finska FFc och den ryska distriktsordföranden macarow.

Slutord  
Som generalsekreterare för NFS upplevde jag under mina nästan 11 år 
ett starkt stöd och samarbete med styrelsens ledamöter. Styrelsen var 
pigg på att ta initiativ och ge sekretariatet olika uppdrag, men också 
ekonomiska resurser för att kunna agera. Det bör påpekas att styrelsen 
avsevärt höjde medlemsavgiften under 80-talet från 50 öre per medlem i 
medlemsorganisationerna till 85 öre. Det senare gjorde att sekretariatet 
kunde ha åtta fast anställda plus att vi från tid till annan kunde ha 
projektanställda.

interna strider mellan styrelsen ledamöter förekom aldrig och de beslut 
som fattades var alltid väl förberedda och förankrade. En stor del av äran 
för detta ska tillskrivas de ordförande och viceordförande som tillsammans 
med generalsekreteraren bilda det så kallade presidiet.

NFS sekretariat på Barnhusgatan 16, 1984. Från vänster, Roland gröndahl, Inga-Britt Nilsson, Sune Ahlén, kristina Persson, Eva Stake och Eva Lindberg. 
foto: arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, sverige. 
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Det lönar sig att samarbeta
Av Kristina Persson, före detta medarbetare på NFS

under åren 1983 till 1986 arbetade jag som ekonom och utredare på NFS. Det 
var en tid av mycket aktivitetet och en stark uppslutning från medlemmarnas 
sida för nordiskt samarbete. som jag ser det nu, 20 år senare, skedde då en 
första mobilisering mot den framväxande nyliberala agendan. En mobilisering 
som sedan tappade kraft för att helt komma av sig när först 90-talskrisen och 
sedan globaliseringen ledde tankarna bort från de möjliga, alternativa vägarna. 
Inte förrän nu verkar tiden vara mogen att fortsätta processen. NFS kan spela en 
viktig roll i detta, för att skapa en långsiktigt stabil och hållbar marknadsekonomi 
i europa.

Ett av de första och viktiga stegen som NFS tog var skriften ”Det lönar sig att 
samarbeta” eller ”It pays to cooperate” som vi tog fram i samarbete med den 
tyska fackföreningsrörelsen, Deutsche gewerkschaftsbund, DgB. Även ETuc i 
Bryssel deltog. När jag mycket senare var Eu-parlamentariker i Bryssel 1995 fann 
jag fortfarande referenser till denna anspråkslösa men mycket viktiga skrift. 

en av nyckelpersonerna och pådrivande för att den kom till var danska lOs 
dåvarande chefsekonom poul nyrup rasmussen, sedermera dansk statsminister. 
budskapet var enkelt och har minst lika hög grad av relevans i dagens eurokris: 
eftersom vi alla i europa i så hög grad handlar med varandra, bör och kan vi 
för jobbens och tillväxtens skull stimulera våra ekonomier på ett samordnat 
sätt. Då blir den enes import den andres export och vi slipper dra på oss 
underskott i handeln som skulle kunna tvinga fram devalveringar och oro på 
valutamarknaderna. Nu år 2012 handlar det dessvärre om samma budskap 
fast från andra hållet: Det går inte att spara sig ur en kris, alla kan inte dra ner 
konsumtion och investeringar samtidigt, då förvärras krisen och man kan heller 
inte lösa problematiken med för höga skulder och underskott.

Rapporten räknade på konsekvenserna av en samtidig stimulering av 
investeringarna motsvarande 1 % av bnp, vilket hade föreslagits av den europeiska 
fackföreningsrörelsen. Beräkningarna visade att drygt 8 miljoner nya jobb skulle 
skapas och de negativa effekterna på bytesbalanserna var försumbara.

En viktig förutsättning för att undvika inflation var förstås öppna marknader, 
tillräckligt med lediga resurser samt fungerande arbetsmarknadspolitik. 
rapporten la grunden för ett mycket intressant fortsatt arbete, som skedde i 
samaks regi med de nordiska lO-förbunden och 
de socialdemokratiska partierna. Jag var som nfs-
ekonom, sekreterare i gruppen tillsammans med claes-
erik Odhner. Ordförande var svend auken, då före 
detta arbetsmarknadsminister,  som sedermera blev 
ordförande för de danska socialdemokraterna.  med i 
gruppen satt även många andra tunga s-politiker och 
ekonomer.

arbetet avkastade dels en makroekonomisk rapport 
som visade på hur sysselsättning/tillväxt kunde förenas 
med låg inflation, dels en näringspolitisk rapport som 
visade på de stora fördelar som skulle kunna vinnas 
genom ett närmare nordiskt samarbete. Den gav i sin 
tur upphov till många motioner i nordiska rådet.

för mig blev arbetet med denna grupp en viktig 
ögonöppnare för betydelsen av inte bara nordiskt 
ekonomisk-politiskt samarbete utan också europeiskt. 
från att ha varit motståndare till svenskt eu-
medlemskap blev jag en engagerad anhängare och tog 
tidigt ställning för att vi skulle söka medlemskap.

« Rapporten rönte stor uppmärksamhet i massmedia och 
trycktes såväl på de nordiska språken som på tyska och 
engelska. med rapporten som underlag krävde NFS att 
nordiska ministerrådets finansministrar skulle utarbeta 
en plan i linje med rapporten, för ett utvidgat ekonomiskt 
samarbete mellan de nordiska länderna. under ledning 
av den dåvarande svenske finansministern kjell Olof feldt 
utarbetades en sådan rapport, som när den presenterades 
1986, inte mottogs nådigt av NFS styrelse. Enligt svenska 
lOs dåvarande vice ordförande rune molin, som på nfs 
styrelses vägnar uttalade sig för massmedia, så hade 
finansministrarnas rapport inte på något sätt nått upp till 
förväntningarna som NFS hade på resultatet. uttalandet 
väckte stort rabalder och flera nordiska storstadstidningar 
hade molins uttalande på förstasidan och svenska 
Aftonbladet hade det även på löpsedeln.»

Sune Ahlén tidigare generalsekreterare på NFS om 
efterverkningarna av ”Det lönar sig att samarbeta”
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Nyliberalismens motattack 
Av Markku Jääskeläinen, före detta europeisk sekreterare på SAK och 
vice generalsekreterare för EFS 

Nya vindar från Atlanten och Centraleuropa
Efter 1970-talets oljekris, galopperande inflation och ökande arbetslöshet 
i oEcD-länderna reagerade väljarna i de två nyckelländerna, uSA och 
Storbritannien genom att öppna portarna för en nyliberal, antifacklig 
motattack. margaret Thatcher blev statsminister i Storbritannien 1979 
och regerade fram till 1990. Ronald Reagan, som själv en gång varit 
facklig ledare för Screen Actors’ Guild, satt som president i vita huset 
i två perioder 1981-1989. Speciellt Thatcher ansåg att den brittiska 
fackföreningsrörelsen var hennes huvudfiende och kom i konflikt med 
facket bland annat under den långa gruvarbetarstrejken under första 
delen av 1980 talet. Reagan för sin del löste arbetsmarknadsproblem 
genom att till exempel avskeda strejkande luftledare. Det två ledande 
västliga makterna inledde en nyliberal högerpolitik som slutligen ledde till 
en explosion på den internationella kapitalmarknaden och nedrustning av 
välfärdsstaten.

Den anglosaxiska linjen kändes också i det kontinentala Europa och Norden. 
NFS och ledarna för dess medlemsorganisationer möttes flera gånger med 
både den brittiska centralorganisationen Tuc samt den amerikanska AFL-
cIo. Till mötet i Washington 1981 reste de nordiska ledarna för att visa 
solidaritet med det amerikanska facket. överhuvudtaget blev arbetsgivar- 
och näringslivsorganisationerna i Europa radikalare och ovilligare att 
förhandla.

å andra sidan blev den europeiska gemenskapen bredare och djupare i 
mitten av 1980-talet. Spanien och Portugal blev nya medlemstater 1986. 
Den så kallade Enhetsakten som trädde i kraft 1987 banade vägen för 
ett tätare ekonomiskt och politiskt samarbete i Eg. Från den fackliga 
synvinkeln blev utvecklingen i europa allt viktigare för norden, nfs och 
dess medlemsorganisationer. alla nfs medlemmar var ju också fulla 
medlemmar i Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS och kunde där 
följa med den europeiska integrationsprocessen på nära håll.

Ett tecken på integrationsprocessens dynamik var initiativet till ”den sociala 
dialogen”, som år 1985 togs av den nya kommissionsordföranden, jacques 
Delors. Delors som tidigare hade varit den franska socialistpresidenten 
Francois mitterrands finansminister ville att facket och arbetsgivarna 
skulle sitta vid samma bord och genom förhandlingar och eventuella 
avtal förstärka integrationsprocessen. Det tog dock flera år innan man 
fick konkreta resultat i den här processen. Delors försökte också 1988 att 
åstadkomma en ”Social charter” för Europa, starkt understödd av EFS. 
han drev det däremot endast som en politisk rekommendation p.g.a. 
motstånd och veto av thatcher.

Den ökande europeiska orienteringen visade sig i NFS arbete och särskilt 
under andra hälften av 1980-talet då Europafrågorna dominerade 
dagordningen. Danmark och de danska förbunden lO och ftf, som var 
medlemmar i Eg sedan 1973, vart viktiga informationskanaler för oss 
andra. Det bör dock betonas att deltagandet i EFS styrelse, kommittéer 
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“nfs representerade 
fackliga intressen i 
de officiella nordiska 
samarbetsorganen”

och arbetsgrupper öppnade praktiskt taget alla dörrar åt andra 
nordiska organisationer. Speciellt viktigt var att EFS kongress 1988 ägde 
rum i Stockholm. Samma år öppnade Lo-Sverige och Tco ett svenskt 
informationskontor i Bryssel. De finska, isländska, norska och svenska 
organisationerna satt fortfarande i EFTAs konsultativa kommitté.

NFS fortsatte sin gamla tradition och hade reguljära nordiska förmöten före 
efs styrelsemöten i bryssel eller en gång om året i eftas huvudkvarterstad, 
genève. De nordiska representanterna på efs sekretariat, Jon-ivar 
Nålsund, Björn Pettersson, och markku jääskeläinen, deltog alltid på 
dessa möten.

På 1980-talet hade NFS möten och samarbete med andra länders fackliga 
ledare. möten med de brittiska och de amerikanska organisationerna har 
redan nämnts. man träffade även tyska DgB och de italienska cgIL, cISL 
och uIL ett par gånger. DgB och NFS gav även ut en gemensam rapport 
”Det lönar sig att samarbeta”, som fick stor uppmärksamet i Europa. 
Rapporten betonade det internationella samarbetets betydelse i kampen 
för ekonomisk tillväxt och full sysselsättning.

Det nordiska samarbetet fortsätter
NFS roll som ett fackligt samarbetsforum fortsatte. Norden var och 
är den delen i världen och Europa där facket är starkast och har högst 
organisationsgrad, där ca 70-80 % av löntagarna var fackligt anslutna på 
80-talet.

NFS styrelsemöten gav möjligheten åt medlemsorganisationernas 
kongressvalda ledare att ge och få information om det politiska 
ekonomiska och arbetsmarknadsläget i respektive länder. De personliga 
vänskapsförhållandena som skapades under styrelsemötena var och 
kommer att vara viktiga.

NFS representerade fackliga intressen i de officiella nordiska 
samarbetsorganen, det parlamentariska nordiska rådet och regeringarnas 
ministerråd. Det var en gammal tradition att träffa de nordiska 
arbetsministrarna i samband med Nordiska Rådets sessioner. högt på 
dagordningen var den redan på 1970-talet snabbt ökande arbetslösheten, 
som drabbade Danmark särskilt hårt. Det blev bättre konjunkturer mot 
slutet av 1980-talet med goda sysselsättningsnivåer i alla nordiska länder.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden hade fungerat väl från 1954. 
Det hade lett till att hundratusentals finländare hittade arbete i Sverige. På 
1980-talet började även Norge locka invandrare från grannländer.

under 80-talet fick NFS en ny medlemsorganisation då den isländska 
tjänstemannaorganisationen BSRB blev medlem 1981. BSRBs medlemskap 
inleddes med NFS kanske hittills mest kännbara solidaritetsaktion där NFS 
hjälpte BSRB både politiskt och finansiellt under den isländska offentliga 
sektorns strejk 1984.

Revolutionen i Central- och Östeuropa
En historisk omvandlingsprocess inleddes i Nordens närområdesommaren 
1980, i gdansk i Polen. De polska varvsarbetarna under ledning av Lech 
Wałęsa strejkade och åstadkom slutligen det första arbetsmarknadsavtalet 
i kommunistländerna. Det här ledde till en militärkupp i december 

Styrelsemöte på Island 1982. Stig malm, Erik 
karlsson, jan Axelsson och Rune molin. Foto: 
sune ahlén
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1981 som NFS och andra fackliga organisationer som EFS och FFI 
kraftigt protesterade mot. De nordiska organisationerna stöttade NSZZ 
Solidarnośćgenom hela årtiondet.

Berlinmuren rasade i november 1989 och Polen, ungern, Tjeckoslovakien, 
Bulgarien och Rumänien blev demokratier inom några månader. Tyskland 
återförenades och Sovjetunionens fall 1991 ledde till att 15 nya stater 
bildades, av vilka ryssland naturligtvis förblir en stormakt.

Allt detta ledde till en helt ny situation i världen, Europa och omkring 
östersjön. Det kalla kriget var över. Den europeiska integrationsprocessen 
intensifierades med maastrichtfördraget. Sverige, Finland och österrike 
blev Eu-medlemsstater i början av 1995. Drygt tio år senare, 2004 och 
2007, fick Eu tio nya medlemsstater, däribland länder från det tidigare 
kommunistiska Europa.

Den här processen betydde att en fri och oberoende fackföreningsrörelse 
kring östersjöområdet började fungera, inte bara i Polen och östtyskland 
utan även i Estland, Lettland och Littauen, som återigen blev självständiga 
efter 50 års ockupation av Sovjet. NFS hade en nyckelposition i bygget av 
fackliga broar från Baltikum till resten av Europa.

Globaliseringsprocessen blir starkare
1980-talet var de stora förändringarnas årtionde. Den teknologiska 
revolutionen drabbade särskilt starkt arbetslivet. Datorerna, fria 
kapitalrörelserna och strukturomvandlingarna kändes i hela världen, inte 
bara i europa och norden. Det kalla krigets slut öppnade nya möjligheter 
men också nya risker, som inbördeskrigen i forna Jugoslavien eller 
konflikterna i mellanöstern visade.

För den internationella fackliga rörelsen var utmaningarna 
kännbara. Alla NFS-medlemmar var också medlemmar i den Fria 
Fackföreningsinternationalen FFI som på 1980-talet hade sina kongresser 
i oslo (1983) och melbourne (1988).

NFS och dess medlemmar var med i fackliga solidaritetsaktioner mot 
repressionen t.ex. i Polen, Latinamerika, Sydafrika och Turkiet där militären 
hade tagit makten år 1980. Av särskild betydelse var då som nu den 
Internationella Arbetsorganisationen ILo, grundad redan 1919. ILo och 
dess arbetstagargrupp stod på frontlinjen i försvaret av fackliga rättigheter 
och civiliserade arbetslivsnormer i hela världen. NFS styrelse fick alltid 
årliga rapporter angående ILo:s aktiviteter, som presenterades av ILo:s 
styrelsemedlem och nfs första generalsekreterare John svenningsen.

Barnhusgatan
arbetet i nfs pågick på många nivåer och i många former. styrelsemötena 
var nordiska fackliga ”toppmöten”. NFS hade förberedande utskott och 
arbetsgrupper. Tiotals ombudsmän och experter i medlemsorganisationer 
deltog i nfs verksamhet och blev övertygade nordister.

nfs strategiska linjer diskuterades vart tredje år i så kallade 
verksamhetskonferenser som på 1980-talet organiserades i Stockholm 
(1982), karlslunde (1985) och Tórshavn (1988). verksamhetskonferenserna 
gav möjligheter till mera deltagarinsatser och mindre beslutsorienterade 
diskussioner.

“Tiotals ombudsmän 
och experter i 
medlemsorganisationer 
deltog i nfs verksamhet 
och blev övertygade 
nordister.”

“nfs beslut och 
uttalanden baserade sig 
på konsensusprincipen, 
det förekom inga 
omröstningar, fast 
man kunde ha 
mycket färgstarka och 
informativa debatter.”
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Den vardagliga verksamheten koncentrerade sig till Barnhusgatan i 
Stockholms hjärta. generalsekreteraren ledde arbetet i fina lokaler 
som Lo:s hyresgäster, Lennart Forsebäck fram till 1983 och Sune Ahlén 
fram till 1994. På 1980-talet var personalen klart större än idag med 
tre handläggare och tre assistenter. Det var 1983 då Inga-Britt Nilsson 
började sin långa och fina karriär som NFS byråchef.

Samarbetsandan i NFS och dess styrelse och arbetsgrupper var hela tiden 
god. NFS beslut och uttalanden baserade sig på konsensusprincipen, 
det förekom inga omröstningar, fast man kunde ha mycket färgstarka 
och informativa debatter inte minst i styrelsen. NFS styrka var att både 
Lo-organisationer och tjänstemannaorganisationer var medlemmar 
inte bara i NFS utan också i EFS, FFI och TuAc. På 1990-talet kom också 
akademikerorganisationerna in. 

80 -TALET i

”Det största inflytandet har NFS utövat i sina kontakter med 
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, varigenom ändringar 
i utformningen av flera viktiga handlings- och principprogram för 
nordiskt samarbete inom olika verksamhetsområden skett. NFS´ 
krav har åstakommit  att programmen konkretiserats och att för 
löntagare viktiga verksamhetsområden och frågor prioriterats. 
Detta har skett genom ihärdigt och träget arbete från NFS´ sida.”

Urdrag från Valda Smiltrikes uppsats om NFS inflytande i internatio-
nella organisationer som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. 
(1982)
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NFS solidaritet under generalstrejken på Island 1984

1984 gick BSRB ut i generalstrejk mot minskade reallöner, avskrivningar och hög 
inflation på Island. En strejk som ur ett historiskt perspektiv haft stor inverkan på 
det isländska samhället och lett till att även andra yrkesgrupper fick bättre avtal. 
Strejken etablerade också BSRB som en stark kraft i det isländska samhället.

När strejken bröt ut trodde man att den skulle bli kortvarig. Den isländska 
regeringen hade dock underskattat kraften av solidaritet bland medlemmarna i 
BSRB och NFS medlemsorganisationers stöd. Strejken varade i hela 26 dagar.

En viktig faktor för den stora sammanhållningen som fanns bland BSRBs 
medlemmar var den dagliga tidningen som trycktes i 30.000 exemplar och 
distribuerades till medlemmarna. Således kunde BSRB informera medlemmarna 
om vad som hände och vad som skulle bli nästa åtgärd. När strejken hade pågått 
i två veckor meddelade BSRB regeringen att den inte skulle få ett slut förrän ett 
godtagbart erbjudande om ersättningsvillkor erbjöds till medlemmarna. Detta 
resulterade i att förhandlingarna på allvar inleddes. 

Så här skrev Sune Ahlén, NFS generalsekreterare i en rapport den 22 oktober 
1984 om situationen på Island:  ”motsättningarna mellan parterna är mycket 
stora, för att inte säga hatiska. Finansministern i regeringen, som representerar 
det största av de båda regeringspartierna, Självständighetspartiet, är de som 
representerar arbetsgivarsidan. vid flertalet tillfällen har han uttalat sig om 
strejken i ordalag som är ganska talande för den rådande stämningen: ”BSRB 
består bara av kommunister.” Ett annat citat riktat mot lärarna: ”Först när de gör 
rätt för en högre lön genom att arbeta full dag skall de få det, som det är nu borde 
de i stället få en lönesänkning på 3%.”

NFS var under strejken en viktig partner, bland annat reste generalsekreterare 
Sune Ahlén till Island och höll ett inspirationstal. NFS gjorde även stöduttalanden 
och uppmuntrade medlemsorganisationerna att visa solidaritet med BSRB, vilket 
resulterade i ett ekonomiskt stöd på över 2 miljoner svenska kronor. Bidragen 
utifrån gjorde det möjligt för BSRB att bland annat finansiera dagstidningen till 
medlemmarna som var oerhört viktig för det positiva utfallet. 

Strejken fick också internationell uppmärksamhet inte bara i nordiska medier 
utan flera engelska och tyska tidningar var på plats och följde utvecklingen.

« keflaviks flygplats var totalt stängd 
när jag anlände till Island. mina 
isländska vänner från BSRB som 
mötte mig fick snällt vänta utanför 
den omgärdade flygplatsen tills jag 
fotledes fick vandra dem till mötes. 
Där berättade de att statsministern 
just pratat i radio och där uttalat 
att han såg NFS närvaro som en 
inblandning i islands interna problem: 
"vi har nog av våra egna problem 
utan att NFS generalsekreterare ska 
blanda sig i"»

Sune Ahlén, f.d. generalsekreterare 
för NFS om hans resa till Island för 
att stödja BSRB

alla foton på sidan: bsrb
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“Dermed ble ett nordisk 
land med i eu, mens 
majoriteten forble 
utenfor i EFTA.”
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Europa kommer tilbake 
Av Knut Arne Sanden, leder av LO Norges Brusselkontor

De to oljekrisene på 70-tallet hadde for første gang etter den andre 
verdenskrig kastet det meste av europa ut i massearbeidsledighet og en 
kraftig lavkonjunktur. men i motsetning til under tidligere lavkonjunkturer 
hadde man en høy inflasjon siden oljeprisøkningene hadde slått ut 
i økte priser på alle områder. man laget et nytt begrep ”stagflasjon” 
både stagnasjon og inflasjon på samme tid. men lavkonjunkturen ble 
forsterket gjennom en ny økonomisk politikk, en stram monetaristisk 
politikk (pengepolitikk) som skulle knekke inflasjonen ved å begrense 
pengemengden i omløp. Ideen kom fra noe som ble kalt chicago-skolen 
blant økonomer ledet an av den økonomiske føreroffiser milton Friedman. 
han la det teoretiske grunnlaget for den nykonservative politikken 
som ble satt ut i livet av den amerikanske president Ronald Reagan og 
hans nærmeste politiske allierte, den britiske statsminister, margareth 
thatcher. De var enige om det meste, inkludert betydningen av å knekke 
fagbevegelsen symbolisert ved amerikanske flygeledere og britiske 
gruvearbeidere.

Politikken skapte økte ulikheter, stor arbeidsledighet og en voldsom 
privatisering, men uten at det hjalp på den økonomiske veksten. Europa 
tapte på alle fronter, på billigvarer i forhold til kina og hong kong, på 
høyteknologiområdet i forhold til japan og uSA.

Det var først da jacques Delors ble president i Eu-kommisjonen at man 
klarte å revitalisere Europa som av enkelte ble framstilt som et Disneyland 
med langt framskreden ”eurosklerose”. Delors var tidligere fransk 
finansminister under sosialistpresidenten Francois mitterand. Delors 
hadde sin bakgrunn som økonom i den franske landorganisasjonen cFDT 
som hadde en katolsk historie bak seg.

Da han tømret sammen hvitboken om det indre marked og fikk gjennom 
Enhetsakten i 1986 som åpnet opp for flertallsbeslutninger på en rekke 
områder hvor det før krevdes enstemmighet, åpnet det for et helt nytt 
Europa. EFTA-landene som fortsatt var seks stykker mot EF/Egs tolv land, 
fant raskt fram til at dette åpnet for en helt annen type samarbeid enn 
man tidligere hadde forsøkt seg på. Det endte opp med en EøS-avtale 
som skulle dekke de fire friheter og flankerende områder bl.a. arbeidsrett, 
arbeidsmiljø, ytre miljø, utdannelser og en hel del annet. Det som ikke var 
omfattet var spørsmål som landbruks, fiskeripolitikk og en felles valuta. 
men EFTA-landene skulle ikke være med i beslutningsprosessen. Etter 
Berlinmurens fall i 1989 kunne østerrike, Sverige og Finland legge sin 
nøytralitetspolitikk litt til side. medlemskap i Eu var ikke lenger å være i 
strid med deres egendefinerte eller selvpålagte nøytralitets politikk.

EøS-avtalen skulle tre i kraft 1.januar 1993, men ble aldri anvendt i full 
skala da fire EFTA- land (ikke Sveits og Island) forhandlet om medlemskap 
i EF/Eg. Norge sa på nytt nei, mens Sverige og Finland gikk med. Svensk 
lO oppfordret ikke sine medlemmer direkte hva de skulle stemme, 
mens norsk Los kongress i 1994 kom ut med et lite flertall for et nei. 
Flertallsinnstillingen fra Lo-sekretariatet anbefalte et ja, dersom Sverige 
og Finland sa ja. Det forslaget falt og Norge sa nei på nytt, selv om 
nabolandene gikk med.
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Norge hadde en gang før forhandlet fram en avtale om Eu-medlemskap 
i 1972. Den gang sa Lo-kongressen ja til medlemsskap og Lo ansatte en 
rekke korttidssekretærer som skulle arbeide for medlemsskap. Likevel 
ble resultatet nei. Den gang var det et svarteperspilll mellom Danmark 
og Norge om hvem som skulle stemme først. Begge trodde at sitt eget 
land ville si nei, men at det andre skulle si ja. Det endte opp med at 
Norge stemte først,-det ble nei. Deretter stemte Danmark og der ble det 
et flertall for. Dermed ble ett nordisk land med i Eu, mens majoriteten 
forble utenfor i efta.

men i 1994 endret dette seg. Nå var flertallet av både land og medlemmer 
innenfor eu, mens norge og island sto igjen med en avtale som ikke åpnet 
opp for samme type faglige og politisk deltakelse som de tre svenske og 
finske faglige organisasjoner nå måtte finne ut av. Fokus ble flyttet mot 
brussel, mens norge og island ble mer avhengige av et nordisk samarbeid.

Bjørgulf Froyn var generalsekretær i NFS i denne perioden og beskriver 
situasjonen slik:
« i ettertid kan man si at 1994 ble et slags vendepunkt for det nordiske 
samarbeidet. Fra å ha en nærmest felles nordisk dagsorden for samarbeidet 
mot Europa (DEFS) ble de nasjonale interessene sterkere. Fra 1972 var 
Danmark det eneste landet som var medlem av eu. Det bidro sterkt til at 
Norden, dersom man skulle ha en innflytelse, måtte søke en bredest mulig 
felles plattform for å kunne ha en innflytelse. Danmarks rolle fra 1972 ble 
betraktet som en ekstra-inngang til de ulike beslutningsområdene i Eu, 
men ikke den viktigste. Den viktigste var selve det nordiske samarbeidet. 
Det at 5 nordiske land ble oppfattet å tale med en røst var i seg selv en 
viktig politisk posisjonering i forhold til europeisk fagbevegelse.

Alt dette endrer seg som følge av folkeavstemningene i 1994. Norden 
forblir fortsatt viktig. men både Sverige og Finland har særskilte interesser 
som de ønsket å ivareta og som krevde andre allianser enn det Norden 
representerte.

Danmark opplevde at den særstilling de hadde hatt siden 1972 , forsvant. De 
var ikke lenger de eneste som kunne rapportere fra «de indre gemakker». 
De var ikke lenger alene om en direkte kontakt med beslutningstakere.

nfs, som organisasjon, var ikke forberedt på denne nye situasjonen. 
Formelt var samarbeidet godt. men det ble tidlig klart at de ulike 
organisasjonene ikke uten videre ville underordne seg en felles nordisk 
strategi for det fortsatte arbeidet. Der hvor egne nasjonale interesser ble 
oppfattet som viktigere, ville også en alenegang være alternativ, evt. et 
samarbeid med andre organisasjoner i andre land. Det kunne også være 
aktuelt både i politiske spørsmål som i valg til ulike posisjoner.

Fram til 1994 ble Norge ansett å ha særskilt kompetanse i nettopp 
energispørsmål. Derfor ble det norsk Lo som skulle representere Norden 
i energikomiteen i DEFS. Fra 1995 endret posisjonen seg. Norge var et 
utenfor Eu og energiproduserende land, mens de øvrige landene primært 
var konsumenter og Eu-medlemmer. Det førte til at det fra flere av 
organisasjonene ble gitt uttrykk for at det ikke lenger var akseptabelt at 
norsk lO skulle representere norden. 

“Det at 5 nordiske land 
ble oppfattet å tale 
med en røst var i seg 
selv en viktig politisk 
posisjonering i forhold til 
europeisk fagbevegelse.”

“Det ble tidlig klart at de 
ulike organisasjonene 
ikke uten videre ville 
underordne seg en felles 
nordisk strategi.”

i 90 - TALET 
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“sverige betraktet 
seg som det ledende 
nordiske landet og ville 
også spille en rolle som 
det.”

I denne tiden dukket det også opp en type motsetning som har historiske 
røtter. Det ble tidlig klart at Sverige ikke på noen måte ønsket å spille 
en tilbaketrukket rolle i det nye Eu, og dermed innenfor DEFS. Sverige 
betraktet seg som det ledende nordiske landet og ville også spille en rolle 
som det. Danmarks erfaringer fra 1972 endret ikke det. Det Danmark 
representerte av erfaring og kunnskap om det europeiske samarbeidet, 
ble ikke oppfattet som vesentlig.

Endringene i DEFS og Eu medførte at en felles nordisk strategi ble 
svekket og dermed nfs rolle i Defs. ved Defs-kongressen 2003 mistet 
Norden sin hevd på å ha en av de to visegeneralsekretærene. De mange 
nye medlemsorganisasjoner i DEFS, som følge av utviklingen i Sentral- 
og østeuropa, gjorde at Norden fra 2003 ikke var representert i DEFS 
sekretariatet.

utad framsto Norden fortsatt som en enhet, men innad var det tydeligere 
at viljen til å fatte vedtak om ulike spørsmål på vegne av alle nordiske 
organisasjonene var svekket. Både på svensk, finsk og dansk side var det 
åpenbare interesser for at ingen fellesvedtak skulle hindre egne initiativ. 
Limet i det nordiske samarbeidet på denne tiden var, etter min oppfatning, 
i stor grad knyttet til de personlige bånd som var mellom Bertil jonsson i 
svensk Lo og yngve haagensen i Lo Norge. Lauri Ihalainen i finsk Lo var 
også betydningsfull. han stolte i særdeleshet på yngve haagensen.

valgene av nye faglige ledere i de ulike landene ga ikke noe bidrag 
til et forsterket nordisk samarbeid. De  bidro mer til en forsterkning 
av de nasjonale strategiene. vi var på vei inn i en tid da de ulike 
medlemsorganisasjonene mer skulle tro på egne krefter framfor å etablere 
en felles plattform i et nordisk samarbeid.

Et nordisk Baltikum?
fra tysk side ble utvidelsen av eu i 1994 startskuddet på samarbeidet med 
en ny nord-europeisk dimensjon/modell i Europa. Dette samarbeidet 
skulle også inkludere de baltiske landene. Et samarbeid som hadde en 
geopolitisk betydning, samtidig som det var klare forventninger til disse 
landene i løpet av relativ kort tid ville være medlemmer i både DEFS og 
eu. i denne situasjonen var det naturlig å se på nfs som inngangsporten 
til et slikt samarbeid.

I løpet av relativ kort tid skulle det vise seg at et samarbeid organisert 
mellom tyske DgB og NFS kom for nære de nasjonale interessene til 
ulike medlemsorganisasjoner. Det var ikke gitt at de svenske og danske 
organisasjonene hadde samme plattform eller samme målsetting hva 
angikk et samarbeid med tyskland.

NFS ble mer satt til side og erstattet av ulike interregionale initiativ, som 
ble finansiert av midler fra Eu, men med en faglig strategi som kanskje var 
mer uklar. Jeg er i alle fall i tvil om hvorvidt de spilte en rolle for å styrke 
den nordiske dimensjonen i eu, ei heller den nordlige dimensjonen.

I det europeiske byråkratiet hadde man kunnskap om det nordiske 
samarbeidet. Det ble oppfattet som en interessant konstellasjon. Derfor 
ble nfs kontaktet med tanke på å koordinere en del av det arbeidet eu 
ønsket å involvere seg i hva angikk de baltiske landene. NFS ble gitt i 
oppdrag å gjennomføre en serie seminarier for de baltiske organisasjonene. 
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min vurdering var at disse må betraktes som vellykket. men fra ulike 
medelmsorganisasjoner ble det uttrykt skepsis til at NFS skulle ha en slik 
rolle.

Finlands rolle bør kanskje nevnes spesielt. Tiden etter det sovjetiske 
sammenbruddet hadde skapt en ny politisk og økonomisk virkelighet for 
det finske folket. Det preget de finske organisasjonene. Deres utfordring, 
både på den nasjonale og internasjonale arenaen, var en kamp mot en 
dramatisk arbeidsløshet og fattigdom.

eu medlemskapet for finland var derfor mer en strategisk satsning for 
en økonomisk gjenreisning enn å være en del av Europa slik en kunne 
se av debattene i Sverige og Norge. Dette tror jeg også i stor grad var 
plattformen for de finske faglige organisasjonene. Av den grunn ble ikke 
de finske organisasjonene så mye en del av de indre nordiske konfliktene. 
De var mer opptatt av å bygge strategiske allianser som kunne tjene de 
finske nasjonale mål. Slik fungerte også den politiske ledelsen i Finland.

I ulike sammenheng kunne de nordiske organisasjonene fronte de politiske 
debattene innenfor DEFS med tanke på hvilke veivalg som skulle foretas. 
De finske organisasjonene var mer opptatt av at de vedtak som ble gjort 
ikke skulle komme i veien for det som var finske langsiktige mål. De ble 
på mange måter de «franske» diplomater i det politiske spillet. En viktig 
forutsetning for at det var mulig å opptre på denne måten var at den folkelige 
oppslutningen for Eu- medlemskapet var betydelig større enn tilfellet var 
i Sverige og Danmark. I disse to landene var de fleste Eu spørsmålene til 
stadighet opp til debatt. Det var som om folkeavstemningene fra 1972 og 
1994 hele tiden måtte opp til omkamper. I Finland hadde man større tillit 
til det arbeidet myndigheter og organisasjoner gjorde. Personlig tror jeg 
de har tjent på det. »

Lo Norge har siden 1993 på sine kongresser støttet EøS avtalen og avvist 
et norsk Eu-medlemskap. Lo Norge har derfor arbeidet aktivt i NFS og 
DEFS for å fremme sine faglige standpunkter. Det var liten debatt om 
EøS-avtalen fram til Eu-domstolen kom med sin Laval avgjørelse og tre 
andre dommer. Avtalen er økonomisk viktig for Norge og Island. Island 
har likevel søkt om medlemskap i Eu siden finanskrisen tok knekken på 
deres nasjonale valuta. Disse forhandlingene pågår nå. selv med et mulig 
Eu-medlemskap vil EøS-avtalen juridisk sett kunne fortsette med to land 
på EFTA-siden, Norge og Liechtenstein. opinionsmålinger og de politiske 
partiene innstilling tilsier ingen ny søknad om medlemskap fra norsk side. 
men det er en økende debatt i fagbevegelsen omkring EøS-avtalen og 
dens virkninger på enkelte arbeidsrettslige områder.
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“NFS skulle behövas ännu 
mer för att samordna 
Norden i arbetet.”

en personlig betraktelse över det nordiska 
samarbetet under 1990-talet på temat 
”Sverige går med i Eu”

Av Bo Rönngren, före detta ombudsman på LO Sverige

Bakgrund
1990-talet var en omvälvande period i Europa. Två viktiga händelser kom 
att förändra villkoren för handel och ekonomi och därmed levnads- och 
arbetsvillkor för många miljoner löntagare. jag tänker på Berlinmurens fall 
hösten 1989 samt Sovjetunionens sammanbrott två år senare. En annan 
avgörande händelse var Eu:s (tidigare Eg) nya fördrag, Enhetsakten. 
När det skrevs under 1986 stod det klart att den inre marknaden skulle 
komma att förverkligas 1993 vilket skulle innebära fri rörlighet för 
personer (arbetskraft), tjänster, kapital och varor. Eu:s inre marknad utgör 
inte enbart en tullunion och ett frihandelsområde, den förutsätter också 
ett långtgående ekonomiskt och politiskt samarbete. Dessa händelser 
påverkade den fackliga, politiska och ekonomiska dagordningen under 
90-talet. Såväl genomförandet av Eu:s inre marknad som Berlinmurens 
fall skapade optimism och framtidstro. Europafacket (EFS), intog redan 
från början en positiv inställning till den inre marknaden. Framförallt 
kunde ökad handel skapa tillväxt som i sin tur skulle bidra till ökad 
sysselsättning. I flera länder hade arbetslösheten fastnat på enormt höga 
nivåer. Det fanns även en oro att de fyra friheterna ensidigt skulle vara till 
fördel för företagen på löntagarnas bekostnad. Därför krävde EFS att den 
inre marknaden skulle balanseras av en social dimension, ett krav som fick 
stöd av kommissionen.

Diskussionen inom Norden
När Eu utvecklades med den sociala dialogen europeiska partsrelationer, 
diskuterades NFS framtida roll. Enstaka röster menade att det var Eu 
och EFS som var viktiga och att NFS hade gjort sitt. Lo i Sverige tillhörde 
dem som tyckte tvärt om, NFS skulle behövas ännu mer för att samordna 
Norden i arbetet. Det gällde en rad frågor såsom kollektivavtalsmodellen 
men även synen på det fackliga arbetet inom EFS. Denna inställning 
delades av nfs styrelse.

NFS anordnade flera konferenser för att belysa grundläggande frågor i 
sammanhanget. Därmed fick NFS också en opinionsbildande roll. Både 
Europautskottet och östersjöutskottet fyllde viktiga funktioner i att följa 
utvecklingen och utarbeta underlag och förslag till policies och beslut om 
hur de nordiska organisationerna skulle agera inom EFS och Eu. Facken 
från EFTA-länderna var lika berörda som de i Eu-länderna. NFS deltog 
också i EFS styrelsemöten och vissa andra aktiviteter. Det var några 
frågor som särskilt dominerade NFS aktiviteter. Det gällde att slå vakt om 
den nordiska modellen med starka fack och arbetsgivare som tecknar 
bindande kollektivavtal. En annan fråga var europeiska kollektivavtal 
enligt det sociala avtalet. vidare fanns ett gemensamt intresse att kunna 
implementera såväl europeiska lagar som europeiska överenskommelser 
genom kollektivavtal på nationell nivå utan krav om hundra procents 
täckning, ”Erga omnesprincipen”. Från början rådde enighet i Norden om 
detta, något som senare Danmark och Sverige höll fast vid medan andra 
valde olika metoder att utsträcka kollektivavtalen. 
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Svenskt EES-avtal och medlemskap i EU
Även i sverige diskuterades vad den inre marknadens fyra friheter skulle 
betyda. vårt frihandelsavtal med eu rörde endast varors fria rörlighet. 
hur skulle man garantera svenska företags tillgång till Eu:s inre marknad? 
hur går det med sysselsättningen, med löntagarnas inflytande och vår 
modell med självständiga parter och rättsligt bindande kollektivavtal? 

1989 rekryterades jag som ombudsman till Lo:s fördelningspolitiska enhet 
som bland annat hade ansvar för partsrelationer, arbetsrätt, förhandlingar 
och kollektivavtal. Samma år hade EFTA och Eg inlett arbetet med ett 
särskilt avtal, EES-avtalet, som skulle säkra EFTA-ländernas näringsliv 
tillgång till den inre marknaden. Lo Sverige hade för detta ändamål tillsatt 
en särskild Eg-kommitté med representanter från Lo, förbunden och Lo-
skolorna. De flesta var kvalificerade ekonomer och utredare. Inriktningen 
var tydlig; det handlade om handel, ekonomi, sysselsättning och liknande 
frågor. under förhandlingarna om EES-avtalet blev frågeställningarna 
betydligt mer konkreta. Det stod snart klart att EES-avtalet inte enbart 
skulle reglera de fyra friheterna utan också 12 förhandlingsområden som 
kallades ”Flanking policies”. Liksom de fyra friheterna fördelades dessa 
områden så att alla frågor skulle bevakas av någon ansvarig i Lo-kansliet. 
På grund av uppdraget som förhandlingsombudsman blev jag ombedd att 
ta hand om ett område som kallades Social policy. ”Det kan väl bli något 
möte om året”, tänkte jag och utan att förstå vidden av frågan tackade jag 
ja till uppdraget. men det var bara att packa väskan och börja resa till olika 
möten inom NFS och EFS men även i den sociala dialogen. Det höll jag på 
med resten av min tid i Lo.

Illustration från NFS tidning; NFS Tema, temanummer om Norden i harmoni med EG? (1988). 
underrubriken till illustrationen löd: När Eg diskuteras i Norden dessa dagar återkommer ofta den 
goda föresatsen att man inte ska ”måla fan på väggen ”. men föresatser är lättare att uttala än att följa. 
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“Det nordiska samar-
betet, framförallt inom 
nfs hade stor betydelse 
för utvecklingen.”

EES-avtalet började gälla 1 januari 1994. Då pågick redan förhandlingar 
om medlemskap i Eu. Den oro som funnits att utvecklingen av den sociala 
dimensionen skulle leda till ett mer europeiskt system med lagstadgade 
minimilöner kunde dämpas då Sverige, liksom Danmark, fick ett brev från 
kommissionären Padraig Flynn. Innebörden i brevet var att kollektivavtal 
även i fortsättningen skulle kunna användas på arbetsmarknaden och att 
lagstiftning endast skulle bli aktuellt i nödfall, som en säkerhetsventil. 
Det låg i parternas intresse att Flynns uppfattning blev bindande. 
Därför uppvaktade Lo, Tco och Arbetsgivareföreningen regeringen vid 
flera tillfällen. Det ledde bland annat till att en trepartsdelegation med 
parterna och regeringen uppvaktade kommissionen i frågan. lO deltog 
också tillsammans med den Socialdemokratiska oppositionen i regelrätta 
förhandlingar om Regeringens position i medlemskapsförhandlingarna. 
under dessa samtal stod det klart att regeringen delade Lo:s uppfattning 
angående möjligheten att implementera Eu-lagar genom kollektivavtal. 
På regeringens begäran noterades detta senare i anslutningsfördraget. 
i början av medlemskapsförhandlingarna redovisade regeringen den 
arbetsrättslagstiftning som gällde, inklusive Lex Britannia som gav facket 
möjlighet att vidta stridsåtgärder mot utländska företag för att få till 
stånd ett kollektivavtal även om företaget redan har ett avtal. under 
slutförhandlingarna framförde Eu-ministern den svenska positionen 
om att kollektivavtalen skulle anses tillräckliga som metod att reglera 
arbetsmarknaden, även för att implementera Eu-regler. han förutsatte 
också att parterna även i framtiden skulle kunna hävda sina intressen med 
förhandlingar och kollektivavtal för allt arbete som utförs i Sverige och om 
nödvändigt vidta stridsåtgärder för att uppnå detta. Sverige avgav även en 
deklaration om dessa frågor. Ståndpunkterna accepterades av de övriga 
medlemsländerna. Inga invändningar fanns heller mot Lex Britannia 
och på svensk begäran noterades Flynns brev i anslutningsfördraget. 
Regeringen redovisade förhandlingsresultatet i en promemoria och när 
det gällde kollektivavtalsmodellen menade man att frågan hade fått en 
tillfredställande lösning. ur ett fackligt perspektiv bedömde Lo resultatet 
av medlemskapsförhandlingarna som tillfredställande. Sverige beslöt 
genom en folkomröstning hösten 1994 att bli medlem i Eu från 1 januari 
1995.

Hur påverkade det nordiska samarbetet inom NFS utvecklingen?
Det nordiska samarbetet, framförallt inom nfs hade stor betydelse för 
utvecklingen. Det gällde särskilt frågor som rörde den nordiska modellen 
men det krävdes också ett stort inflytande för att kunna hävda sina 
intressen. Därför lades stor vikt vid att påverka EFS beslutsfattande, 
struktur och procedurer. Det var främst via EFS som vi kunde påverka men 
det var även viktigt med nordiskt deltagande i den sociala dialogen, andra 
samarbetsorgan och i förhandlingar med de europeiska arbetsgivarna. i 
backspegeln kan man se betydelsen av det nordiska samarbetet och nfs 
samordning. utrymmet medger bara ett exempel på detta. 

Förhandlingar och avtal på Europanivå
En av nyheterna i Det sociala avtalet var att parterna kunde förhandla och 
träffa avtal på Europanivå som ett komplement eller som ett alternativ till 
lagstiftning via Eu. Inom EFS och flera av de anslutna Branschfederationerna 
uppstod en iver att snarast sätta igång och förhandla och träffa europeiska 
kollektivavtal. NFS medlemsorganisationer hade dock en annan mening. 
Det fanns en oro att europeiska ”kollektivavtal” skulle undergräva avtalens 
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ställning i de nordiska länderna. Samtidigt ansåg många att det var bra med 
fackliga lösningar på problem som ändå måste lösas på samma nivå, dvs. 
den inre marknaden. Därför ordnades en rad aktiviteter för att diskutera 
och analysera hur förhandlingar och kollektivavtal på Eu-nivå skulle kunna 
kombineras med den nordiska modellen. Det ledde till en nordisk strategi 
som främst handlade om hur EFS skulle kunna få mandat, hur proceduren 
skulle se ut och hur resultatet skulle godkännas och implementeras. 
vidare borde klaras ut vem som gör vad, framförallt ansvarsfördelningen 
mellan EFS och Branschfederationerna då flera av dessa ansåg att avtal 
på EFS-nivå borde kunna kompletteras/ändras på branschnivå. Inom 
EFS och vissa av Branschfederationerna möttes de nordiska kraven med 
starkt motstånd. man ansåg att det bästa vore att starta förhandlingar 
så skulle frågetecknen rätas ut efterhand. mandatfrågan förstod man inte 
eftersom alla generalsekreterare var kongressvalda och därmed ansåg 
sig ha nödvändiga mandat. Risken att Europaavtal på en medellåg nivå 
skulle sätta tryck nedåt eller till och med undergräva bättre villkor i vissa 
länder viftades helt enkelt bort. De nordiska kraven drevs på bred front. 
Flera nordiska fack skrev yttranden till EFS sekretariat om dess förslag 
till förhandlingsstrategi som presenterades kort efter 31-oktoberavtalet 
undertecknades mellan EFS, unice och ceep 1991. I mars 1993 antog EFS-
styrelsen en europeisk förhandlingsstrategi. NFS medlemsorganisationer 
ansåg inte detta tillräckligt och krävde anpassning av EFS stadgar samt att 
en intern förhandlingsordning beslutad av efs styrelse skulle baseras på 
de nya stadgarna. Även om man kunde ana en viss nyfikenhet från EFS-
sekretariatets sida fanns starka krafter i andra delar av Europa och inom 
vissa Branschfederationer som såg de nordiska kraven som ett hot mot de 
egna positionerna. Detta gällde även länder där lagstadgade minimilöner 
och Erga omnes tillämpades och där varje förändring som kom från 
Europanivå sågs som en förbättring. För att tillmötesgå och få klarhet i 
den nordiska positionen tillfrågades jag om att hålla ett anförande om 
”Trade union concerns regarding the legal aspects involved in applying 
the results of European collective bargaining” vid ett seminarium med EFS 
juridiska nätverk i Blankenberge 21-22 mars 1994. I anförandet tog jag 
upp de rättsliga aspekterna på att implementera och tillämpa europeiska 
överenskommelser på nationell nivå. jag gick även igenom grunden 
för kraven om spelregler och en intern förhandlingsordning. några av 
de närvarande juristerna förstod budskapet medan andra blev mycket 

Styrelsemöte på Island 2005, Bo Rönngren och Leif håkansson Lo Sverige, Roar Flåthen och karin 
beate theodorsen lO norge. 
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upprörda över att Lo-Sverige visade bristande respekt för ”the Founding 
Fathers” genom att ifrågasätta principen om Ergaomnes. Eftersom de 
nordiska kraven på stadgeändring och en intern förhandlingsordning 
inte fick något större genomslag inom EFS blev det nödvändigt att ta i 
ordentligt om man skulle hinna ändra i EFS stadgar vid kongressen i 
Bryssel 1995. Därför inbjöd NFS Emilio gabaglio och jean Lapeyre till möte 
med de nordiska organisationerna i Stockholm den 29 september 1994 
för att diskutera europeiska förhandlingar. under mötet behandlades 
ett notat som NFS sekretariat hade sammanställt och det rådde 
samstämmighet om de principiella frågor som NFS tagit upp. Däremot 
fanns invändningar mot detaljer beträffande proceduren för att komma 
fram till stadgeändringar och beslut om intern förhandlingsordning. Det 
viktiga var dock att förberedelserna snart kom igång inom EFS berörda 
arbetsgrupper och kommittéer och vid kongressen beslutades om den 
anpassning av stadgarna som de nordiska facken hade krävt länge. Strax 
efter kongressen startade arbetet med den interna förhandlingsordningen 
vilken antogs av EFS styrelse i oktober 1996. 

In i det sista förekom kompetenskonflikter mellan de nordiska 
centralorganisationerna och vissa branschfederationer. Dock tillämpades 
utkastet till förhandlingsordning redan under förhandlingarna om 
föräldraledighet 1995 med relativt gott resultat. I sista minuten kom en 
överraskning som drev kompetenstvisten till sin spets. EFS-sekretariatet 
hade enats med arbetsgivarna om en klausul i avtalet som öppnade 
möjligheten till en branschanpassning av avtalet. Därför vägrade jag 
skriva under detta vilket ledde till att Lo-förbund i Sverige fick ilskna brev 
från respektive branschfederation som klagade över hur de Nordiska 
facken och ”särskilt Bo Rönngren plötsligt var emot denna referens 
till sektorsdialogen”. man hade alltså inte uppfattat vad vi sagt under 
nästan fem år! Inom Lo hade vi redan byggt upp en grundlig procedur 
för att rådgöra med och förankra vårt handlande hos medlemsförbunden 
som redan var medvetna om risken att bli bundna av olika lösningar 
genom medlemskap i Lo och en eller flera branschfederationer. Därför 
vållade konflikten mellan vissa av federationerna och Lo inga problem, 
snarare tvärtom. Det fina var att konflikten kom upp till ytan i en så 
allmängiltig fråga som föräldraledighet. Eu kunde ju inte ha olika rätt 
till föräldraledighet beroende på branschtillhörighet! under 90-talet 
prövades sedan EFS nya stadgar och interna förhandlingsordning med gott 
resultat vid förhandlingar om deltidsarbete 1997 och visstidsanställningar 
1999. jag är helt övertygad om att den europeiska fackföreningsrörelsen 
inte hade klarat dessa prov utan den analys, struktur och organisation 
som de nordiska facken och nfs har bidragit med.
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Episode under øst-
vestarbeidet 
Av Kaare Sandegren

De nordiske lands- og 
tjenestemannsorganisjoner drev et aktivt 
konktaktarbeid øst-vest. Dette var i en tid da øst 
og vest var splittet, det var farlig spenning. De kommunistiske 
systemer rådde i Øst-europa, med sovjetunionen som dominerende makt. i vest 
rådde demokrati. Fagorganisasjonene i øst var stadig styrt av det kommunistiske 
parti og den kommunistiske stat. Fra 1969 og videre vokste tanken og arbeidet 
med å skape kontakt mellom øst og vest for å bidra til demping av spenningen, 
for om mulig å drive fram tillitsskapende og fredsbevarende tiltak. Det gjaldt ikke 
minst fagorganisasjonene i vest. Fagorganisasjonene i øst var på sin side definitivt 
interessert, av hvilke grunner? For å bli akseptert, de følte seg satt utenfor i det 
internasjonale faglige arbeid med sin kommunistiske World Federation of Trade 
unions. For å bli legimitert? kanskje. Av nysgjerrighet? I kontaktene var de i alle 
fall enormt interessert i hvordan det faglige arbeidet i vest foregikk i praksis. 
Antakelig var også de i øst engstelig for at spenningen skulle utløse kriser, eller 
at de så nødvendigheten av politiske og faglige endringer i øst og at kontakt 
kunne bidra i moderat form? uansett, i fagorganisasjonene i vest anså en at øst-
vestkontaktene hadde hensikt og burde gjennomføres. Det var enkelte unntak, 
en fransk organisasjon, og den amerikanske Lo, AFL-cIo.

NFS utviklet samlet kontakt både med de østeuropeiske organisasjoner og med 
AFL-cIo. I 1982 holdt NFS styremøte i Bodø. I tillegg til styremøtet var lederen i 
ungarsk Lo, Sandor gaspar, innbudt til samtaler, og ledelsen i amerikansk AFL-
cIo, formannen Lane kirkland og den internasjonale sekretæren Irwing Brown 
men hver for seg. Det var bestemt at NFS ville forsøke å få istand samtale mellom 
de to, som ledd i øst-vestarbeidet. vi hadde signaler fra Irwing Brown om at en 
slik fellessamtale var av interesse. Selve samtalen fant sted på flyplassen i Bødø. 
Tor halvorsen var da formann i NFS. han ledet samtalen, undertegnede var tolk 
sammen med en dyktig og velkjent ungarsk tolk. Samtalen foregikk på tre språk, 
det ble tolket fra engelsk til norsk og ungarsk, fra ungarsk og norsk til engelsk. 
Da Tor halvorsen hadde gjort sin innledning om håp om nærmere kontakt øst-
vest også mellom fagorganisasjonene trass i ulik ideologi og faglige systemer, 
tok gaspar ordet i rolige og moderate ordelag og sluttet seg til Tor halvorsens 
oppfatning. men da viste det seg at Lane kirkland ikke var innstilt overhode på en 
meningsfyllt samtale (om forskjellen mellom de to systemer og om ønskelighen 
av kontakt). han gikk ganske krasst til angrep mot det kommunistiske systemet og 
mot de østkommunistiske fagorganissjoner. Denne linjen drev han gjennom hele 
samtalen. gaspar tok på side ordet for nærmere kontakt, etter vår oppfatning 
var han en tilnærmet sosialdemokrat i et kommunistisk system. men kirkland 
avviste gaspar og ble ganske uforsonlig. samtalen ble ubehagelig, dels pinlig. 
Tor halvorsen forsøkte å legge en demper, men forgjeves. Samtalen foregikk i 
nærmest full offentlighet, idet andre var veldig nysgjerrige og kom inn i rommet. 
På det punktet hadde vi gjort en bommert, samtalen skulle ha foregått i lukket 
rom, isolert, som en privat samtale, med mulighet for en mer personlig kontakt. 
uheldigvis ble det helt splid. Den antikommunistiske holdningen som rådde i den 
daværende ledelsen i AFL-cIo brøt fram og ødela samtalen. jeg beundret Tor 
halvorsen som beholdt sin selvbeherskelse og opptrådte fint, han var jo vertskap, 
og gaspar, som også holdt sjølkontrollen. 

vi kan spørre om vårt forsøk var verdt det. kanskje ikke. men vi forsøkte. Det 
var innstilingen den gang, i spenningen mellom øst og vest. Fagorganisasjonene 
hadde en jobb å gjøre i den situasjon som rådde. Det hører med i historien at 
AFL-cIo ikke hadde samme holdning som den amerikanske regjering, som 
arbeidet aktivt for å bedre øst-vestforholdet. Nå er dette forgangen tid og gamle 
hendinger, men NFS under det norske vertskapet ville forsøke seg i en hard og 
vanskelig tid øst-vest. 
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östersjösamarbetet 

Av Mikko Mäenpää, ordförande för STTK

När Sovjetunionen i början av 90-talet splittrades förändrades 
intressebevakningsbehovet inom östersjöområdet. Det var ett prioriterat 
område inom NFS och ett östersjöutskott bildades. utskottet fick i 
uppdrag att samordna det nordiska samarbetet i Baltikum. På 90-talet 
var det vanligt att de fackliga nordiska organisationerna genomförde över 
100 olika projekt varje år i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. 
östersjöutskottet åkte också på ”fact finding” -missions och skrev 
rapporter.

viljan att lära sig av de nordiska systerorganisationerna var stor och 
samma gällde för viljan att lära ut från de nordiska ländernas sida. För 
att underlätta koordineringen kom man överens om att danskarna skulle 
verka i Litauen, svenskarna i Lettland och finnarna i Estland. modellen 
fungerade inte särskilt bra och i mittenav 90-talet valde man därför att 
överge den. Efter detta kunde vilket nordiskt land som helst organisera 
verksamhet i vilket baltiskt land som helst.

Särskilt Estland drog nytta av beslutet. Finnarna hade nämligen mindre 
pengar för stödverksamhet än sina skandinaviska kolleger, som hade mera 
statliga medel för sina projekt. men pengar var inte alltid den avgörande 
faktorn för framgång. STTk organiserade ett kort men lyckat trepartsprojekt 
i litauen i slutet av 90-talet. finska och litauiska arbetsgivare medverkade 
i projektet. De lärde känna varandra och fick också möjlighet till interna 
diskussioner. Finlands ambassadör i vilnius bjöd på en middag i sitt 
residens för alla deltagare. Detta förvånade våra litauiska kolleger, som 
inte kunde förstå att en ambassadör kan vara så trevlig och informell. 
hälsningar till Rauno viemerö!

På 90-talet kunde de då existerande fyra litauiska fackliga 
centralorganisationerna inte samarbeta med varandra. De finska 
organisationerna hade däremot som princip att organisera verksamhet 
med alla som var villiga att samarbeta, vilket alltid gick bra. De finska 
organisationerna försökte leva upp till mottot ”leva som man lär”, vi 
hade ett gott samarbete mellan oss och försökte arbetada likadant i våra 
internationella samarbeten. vilket jag tror var en bra modell.

Samarbetets betydelse förstärktes av att Estland, Lettland och Litauen 
ansökte om medlemskap i Eu och efter några års förbererande 
arbete grundade man slutligen år 1999 ett eget nätverk för facken i 
östersjöområdet; Baltic Sea Trade union Network, BASTuN*. Nätverkets 
bärande krafter var tyska DgB och NFS som efter en kortare ”dragkamp” 
fick äran att ansvara för samordningen av nätverket.

kalla krigets slut, fram tills iDag  i

*Bastuns medlemsorganisationer år 2012: SAk/FFc, STTk, Akava, Lo Sverige, Tco, Saco, Lo 
Danmark, FTF, Lo Norge, yS, unio, DgB, Solidarnosc, oPZZ, LPSk, LDF, Solidarumas, LBAS, 
EAkL, TALo, FNPR och kTR. Nätverket har även ett samarbete med vitrysslands fria fack-
föreningsrörelse, BkDP, som sedan 2006 är en strategisk partner till BASTuN. Som en del 
av samarbetet har BASTuN bland annat utarbetat ett omfattande diskussionsdokument 
och uttalanden i stöd för BkDP.

“För att underlätta 
koordineringen kom 
man överens om att 
danskarna skulle verka 
i litauen, svenskarna i 
Lettland och finnarna i 
Estland.”

“Nätverkets bärande 
krafter var tyska DgB 
och NFS som efter en 
kortare ”dragkamp” 
fick äran att ansvara 
för samordningen av 
nätverket.”
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BASTuN har sedan starten i sina ställningstaganden särskilt betonat 
behovet av en rättvis och jämlik arbetsmarknad med tydliga spelregler.

På NFS östersjöutskotts möte den 14 oktober 1998 diskuterades DgB:s 
underlag ”vision Baltic Sea 2010”. Alla var eniga om att dokumentet var 
skrivet på väldig dålig engelska, och Erkki Lehosmaa fick i uppdrag att 
diskutera med tyskarna om förbättringar. man enades också om att inte 
utarbeta ett gemensamt nordiskt förslag till Bergendalmötet den 21-22 
oktober 1998, där man skulle förhandla om strukturen, medlemskriterier 
och finansiering för nätverket. utskottet var enigt om att det var viktigt 
att jobba med tyskarna, men att det inte var särskilt lätt. Tyskarnas 
underlag för samarbetet tolkades som en bra vision för ett långvarigt 
samarbete, men ansågs i nuläget vara alldeles för tungt när det gäller 
strukturer och resurser. utskottet betonade, att det är viktigt att BASTuN 
samarbetar aktivt med EFS och FFI och även försöker främja samarbetet 
med arbetsgivarsidan.med nätverket ville man mer effektivt påverka 
de politiska beslutsfattarna och då speciellt områdets regeringsorgan; 
östersjöstaternas råd (cBSS). målet var att BASTuN skulle få status som 
rådgivande kommitté för cBSS. I detta lyckades man inte, men år 2003 
fick BASTuN en plats i cBSS ekonomiarbetsgrupp. Senare avslutade cBSS 
sin ekonomiarbetsgrupp, men det nära samarbetet har fortsatt i projektet 
Baltic Sea Labour Network (BSLN).

genom BASTuN-nätverket har NFS medlemsorganisationer arbetat 
för att kunna påverka även Eu. vi arbetade bland annat för att 
arbetsmarknadsfrågorna skulle tas med i handlingsplanen för den 
nordliga dimensionen, lobbade för att våra synpunkter skulle ingå i 
östersjöstrategin och arbetade för att den sociala dialogen skulle vara en 
del av Eus och Rysslands relationer.

vad det gäller handlingsplanen för den nordliga dimensionen, jobbade 
BASTuN med frågan på många olika sätt på nationell och Eu-nivå. BASTuN 
strävade efter att få med ett kapitel om arbetsmarknaden. Där lyckades vi 

Baltiskt seminarium  i Tallinn 1991. Från vänster: matti kinnunen, Toc, Sune Ahlén, NFS, Siim kallas, 
EAkL och Andris Siliņš, LBAS. 

“målet var att bastun 
skulle få status som 
rådgivande kommitté för 
cBSS.” 

i kalla krigets slut, fram tills iDag  
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* “the northern Dimension policy will be characterised by transparency and openness 
towards all its actors and will take due regard of the subsidiarity principle. it will be based 
on the internationally recognized principles, such as good governance, transparency and 
participation, sustainable development, gender equality, the rights of persons belonging 
to minorities, cultural diversity, social cohesion, fair working conditions and corporate so-
cial responsibility, non-discrimination, the protection of indigenous peoples and supports 
the further strengthening of civil society and democratic institutions.”

inte, men vi fick in stycken om hållbart utveckling, företagens sociala ansvar, 
jämställdhet, social sammanhållning och rättvisa arbetsförhållanden.* 

år 2004 stöttade bastun initiativet av efs och fnpr, om att inkludera 
social dialog i relationerna mellan eu och ryssland. i samarbete med 
BASTuNs high Level konferens i helsingfors 2006, precis före Eu:s 
och Rysslands toppmöte, arrangerades ett Fackligt Forum. Finlands 
statsminiser matti vanhanen var på plats och fick ett förnyat initiativ 
från efs generalsekreterare John monks och fnprs ordförande mikhail 
Shmakov. Brevet behandlades inte ordentligt under toppmötet, skälet 
kanske var Polens så kallade ”köttkrig”, som tog upp all uppmärksamhet. 
Eu reagerade i alla fall i början av 2007 och tackade för ett bra initiativ. 
Efter detta har det varit tyst.

En annan bärande pelare i östersjönätverkets arbete är våra gemensamma 
Eu-finansierade utbildningsprojekt. Det senaste Eu-projektet; Baltic Sea 
Labour Network, BSLN, syftade till att samla arbetsmarknadens parter 
runt östersjöområdet. Projektet har varit exceptionellt både till sin storlek 
och eftersom det var vårt första trepartsprojekt. BSLN är också ett av Eus 
östersjöstrategis flaggskeppsprojekt.

precis som all annan intressebevakning så lever östersjösamarbetet i 
tiden. I början av 90-talet behövde vi ett östersjöutskott. vi utredde och 
bekantade oss med de ryska, polska, estniska, lettiska och litauiska fackens 
särdrag och intressebevakningsbehov. I slutet av årtiondet var det tid att 
övergå till ett mer intensivt och systematiskt samarbete och med tanke på 
detta grundade vi BASTuN-nätverket. Nu har vi åter tagit ett steg framåt. 
Det är dags att inleda ett mer systematiskt samarbete med arbetsgivarna 
och regeringarnas representant, cBSS. BSLN -projektet avslutades i 
januari 2012, men arbetet fortsätter. I november 2011 grundade man ett 
forum för social dialog kring östersjöområdet: Baltic Sea Labour Forum, 
BSLF, som är ett startskott för ett permanent trepartssamarbete inom 
östersjöområdet.

Planen är att Forumet skall samlas en gång om året och finna redskap som 
främjar ekonomisk tillväxt och social utveckling i länderna runt östersjön. 
målet är att främja både en rättvis konkurrens mellan företagen och 
ordentliga arbetsförhållanden samt en rättvis behandling av arbetstagarna. 
östersjöstaternas råd, cBSS, samordnar samarbetet.

jag anser att trepartssamarbete är viktigt både nationellt och internationellt. 
Ifall problemen inte är nationellt avgränsade så bör vi söka lösningar över 
landsgränserna. Eu är en viktig aktör, men även regionala samarbetsformer 
har en viktig funktion. Inom östersjöområdet rör sig arbetskraften från 
de Baltiska länderna, Polen och Ryssland till de nordiska länderna och 

”Precis som all annan 
intressebevakning så 
lever östersjösamarbetet 
i tiden.”

”I november 2011 
grundade man ett forum 
för social dialog kring 
östersjöområdet: Baltic 
Sea Labour Forum.”

kalla krigets slut, fram tills iDag  i
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Tyskland. I de länder som tar emot arbetskraft är levnadsstandarden hög 
och arbetsmarknadsorganisationerna har en betydande samhällelig roll. 
I de länder som sänder arbetskraft har utvecklingen varit snabb, men 
de har fortfarande en lägre levnadsstandard och en mindre utvecklad 
samhällelig demokrati. Arbetsmarknadsorganisationerna är små och 
deras samhälleliga roll liten. 

Det ovannämnda skapar en grogrund för ett missbruk av arbetskraften. 
Dumpning av arbetsvillkor och den svarta ekonomin förvränger 
konkurrensen. Att bli kvitt social dumpning är även på ett annat sätt 
nyttigt: rättvisa och jämlika arbetsvillkor förstärker arbetsmotivationen 
och produktiviteten. Samhället vinner när skatteintäkterna ökar 
eftersom man inte utbetalar lönerna svart och dumpningen försvinner. 
En välfungerande och rättvis arbetsmarknad betyder mindre rasism 
och misstro. Social dumpning är en viktig förklarande faktor för negativ 
inställning till utländsk arbetskraft. Den utländska arbetskraften har sällan 
kunskap om bestämmelser och avtal i det land var de arbetar och därför 
är det lättare att missbruka dem.

I östersjöområdet varierar levnadsstandarden ännu kraftigt mellan 
länderna. Social dumpning möter vi i alla nordiska länder. mycket måste 
göras innan vi lyckas slopa den dubbla arbetsmarknaden. I detta arbete 
behöver vi även andra än fackliga partners.

i kalla krigets slut, fram tills iDag  
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mEDLEmSoRgANISATIoNER och mEDLEmSåR I NFS

Danmark: 

Lo   Landsorganisationen i Danmark    1972

FTF   Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd   1974

Ac  Akademikernes centralorganisation   1991

finland:

SAk/FFc  Finlands Fackförbunds centralorganisation/   1972  
  Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö

STTk/ FTFc Tjänstemannacentralorganisationen/    1993
  Toimihenkilökeskusjärjestö 

Toc  Tjänstemannaorganisationernas centralförbund   1972 - 19921  

AkAvA    centralorganisationen för högutbildade i Finland   1991
  korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö

Färöarna:

  samtak        2010

grönland:

SIk   Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut kattuffiat   1999

island:

asÍ   althýdusamband Íslands      1972 
         (15 nov)2

BSRB  Bandalag Starfsmanna Ríkis og Bæja   1980

norge:

lO  landsorganisasjonen i norge     1972

Ys  Yrkesorganisasjonenes sentralforbund    2002

unio  hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 2005

AF   Akademikernes Fellesorganisasjon    1995 - 20013

sverige:

Lo  Landsorganisationen i Sverige     1972

Tco  Tjänstemännens centralorganisation   1972

Saco  Sveriges Akademikers centralorganisation    1996

1  Förbundet gick i konkurs 1992, vilket resulterade i stora medlemsöverflyttningar från Toc till  
  sttk. 
2  ej med från start. 
3  förbundet lades ned 2001
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arbejdet som formand for et nyt nfs

Av Bente Sorgenfrey, Formand for FTF og formand for NFS 2009

Et møde i NFS har ofte paralleller til en familiesammenkomst. vi kender 
hinanden og vi glæder os til hyggeligt og berigende samvær.

vore landes historiske baggrunde har på godt og ondt været flettet ind i 
hinanden gennem århundreder, og vi følger hinandens hverdag, fordi de 
nordiske lande på mange måder ligner hinanden og altid har inspireret 
hinanden gensidigt. Desuden er de nordiske lande en del af større 
samarbejder i blandt andet Eu. Det medfører et behov for samarbejde og 
koordinering.

Disse samarbejder stiller meget konkret en række krav til NFS som 
samarbejdsorganisation. Eksempelvis som koordinator og formidler af 
fælles budskaber og interesser. Det stiller også krav til NFS om at være en 
organisation, som er parat til at ændre fokus i takt med den internationale 
og regionale udvikling. Det nordiske regeringssamarbejde omkring disse 
udfordringer må være centralt for den debat, vi fører i NFS.

Det er interessant at se på de ændringer, der er sket i de år, vi har 
samarbejdet gennem nfs. i begyndelsen var der et klart fokus på nordisk 
ministerråd (NmR) med et stærkt ønske om at være en organisation, som 
var tæt på det nordiske regeringssamarbejde. Senere, hvor der opstår 
egentlige nordiske virksomheder, kommer det nordiske koncernfaglige 
samarbejde til at spille en vigtig rolle for NFS.

Fokus skifter, da Eu i 80´erne begynder at spille en central rolle i den 
europæiske politiske virkelighed.

Det indre marked blev noget, vi alle måtte forholde os til, og det afspejlede 
sig tydeligt i NFS´ diskussioner og politiske prioriteringer. uanset om man 
var på vej til medlemskab eller ej, spillede Eu med det indre marked og 
maastrichttraktaten en vigtig rolle i debatterne både i NmR og i NFS.

I de år brød Sovjetunionen sammen, og en række lande omkring østersøen 
stod pludselig i en ny situation med en række nye muligheder. NFS var 
hurtigt ude og etablerede kontakt til de baltiske lande. her prøvede 
NFS - sammen med en række medlemsorganisationer - at understøtte 
oprettelsen af frie fagforeninger. Desuden blev der etableret forskellige 
samarbejdsfora, og inden længe var BASTuN en realitet.

De følgende år udviklede Eu sig hurtigt - dels ved at brede sig over stadig 
flere politikområder og senere gennem optagelsen af en række nye 
medlemslande. Sveriges og Finland blev ordinære medlemmer, og Norge 
og Island blev en del af EøS aftalen.

Denne udvikling medførte naturligt, at der i NFS blev et stærkt fokus 
på Eu og østersøsamarbejdet. Det viste, at NFS var en omstillingsparat 
organisation, som kunne tage de udfordringer op, som udviklingen stillede 
os overfor.

I 2009 bliver jeg valgt som formand for NFS. Det var en meget turbulent tid 
som følge af den økonomiske krise. Samtidig fik vi viking og Laval dommene, 
som satte spørgsmålstegn ved retten til at strejke og dermed ved hele vores 

”Et møde i NFS har 
ofte paralleller til en 
familiesammenkomst. vi 
kender hinanden og vi 
glæder os til hyggeligt og 
berigende samvær.”
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nordiske arbejdsmarkedsmodel. Så NFS og medlemsorganisationerne 
havde i de år mange store udfordringer at slås med.

Det var et stærkt ønske fra min side, at NFS fik genetableret et tættere og 
mere forpligtende samarbejde med nmr for at påvirke de nordiske landes 
parlamentarikere og regeringer og dermed styrke den nordiske region. 
men også for at påvirke eu-lovgivningen og eu- dommene.

NFS rettede derfor en fælles henvendelse - underskrevet af alle 15 
medlemsorganisationers formænd – til NmR, og som følge heraf blev jeg 
i min egenskab af formand for NFS inviteret til at tale på et møde for de 
nordiske arbejdsministre på Island. Det var første gang i 5 år, at NFS deltog 
i et sådant arrangement, og der var tydeligvis interesse blandt deltagerne 
for at udvide dialogen.

I det oplæg, jeg holdt for arbejdsministrene, havde jeg fokus på, hvordan 
vi kunne bruge krisen offensivt ved at styrke kompetenceudviklingen. 
Derudover inviterede jeg til et tættere samarbejde mellem NmR og NFS.

på virksomhedskonferencen i riva del sole senere på året havde vi 
det nordiske samarbejde på programmet. gæstetaler var tidligere 
statsminister i Finland, Paavo Lipponen, samt forskeren Søren kaj 
Andersen fra FAoS i københavn. De talte begge om vigtigheden af det 
nordiske samarbejde og de muligheder, der er i et sådant tæt samarbejde. 
Søren kaj Andersen talte om den nordiske aftalemodel og om det pres, de 
nordiske arbejdsmarkedsmodeller oplever.

med det som udgangspunkt blev NFS´ fremtid debatteret, og der var en 
klar interesse for at opprioritere de nordiske interessevaretagelse, og få at 
afprøve et tættere samarbejde med Nordisk Råd og Nordisk ministerråd.

Denne korte historiske indledning, som i vidt omfang er baseret på 
virksomhedsberetningerne, viser, at NFS faktisk har haft en imponerende 
evne til at tilpasse sig de store omvæltninger, der er sket over de seneste 
40 år. 

I 2009 var vi nået til et punkt, hvor der igen var behov for en ny orientering, 
og som det ofte er tilfældet med politisk arbejde, er det ikke let at udpege 
den afgørende årsag hertil. hvis man skal søge efter årsagen, ligger svaret 

1972 - 1974   John svenningsen
1974 - 1977   Richard Trælnes
1978 - 1984   Lennart Forsebäck
1984 - 1994   Sune Ahlén 
1994 - 2000   Bjørgulv Froyn 
2000 - 2007   Tom Saxén
2007 - 2011   anders nordstöm 
2011 -   Lóa Brynjúlfsdóttir

”Det var en meget 
turbulent tid som følge 
af den økonomiske krise. 
Samtidig fik vi viking og 
Laval dommene.”
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måske i, at østersøsamarbejdet var bragt i faste og fungerende rammer. 
Selvom udviklingen på fagforeningssiden i Baltikum stadig giver anledning 
til bekymring, har vi trods alt fået etableret et fornuftigt samarbejde.

På Eu-fronten var der sket mange ting. Først kom viking og Laval dommene, 
og dernæst kom hele debatten om en fælles europæisk mindsteløn. 
NFS har arbejdet målrettet og konstruktivt med disse opgaver og har, 
uden stort bureaukrati, reageret hurtigt og effektivt ved inddragelse af 
medlemsorganisationernes politikere og deres sekretariater.

ovenstående er gode eksempler på det vigtige og ubureaukratiske 
samarbejde, vi er gode til i NFS. men viking og Laval dommene og 
diskussionen om mindsteløn viser også, at vi er pressede på en række 
centrale fagpolitiske områder. Der er klare brudflader mellem den 
skattefinansierede velfærdsmodel i Norden og den centraleuropæiske 
forsikringsmodel og mellem den nordiske aftalemodel og den 
centraleuropæiske lovgivningsmodel.

udfordringerne står stadig i kø på de nordiske arbejdsmarkeder. Det 
drejer sig bl.a. om fri bevægelighed, hvor grænsehindringer stadig er 
et stort problem for mange af vore medlemmer. eksempelvis passer 
arbejdsløshedsreglerne dårligt sammen. men der er også udfordringer i 
forhold til rehabilitering efter arbejdsulykker, pensionsoptjening osv. Der 
er mange områder, hvor vi kan gøre det bedre indenfor rammerne af et 
tæt samarbejde i Norden.

men også i relation til Eu-lovgivningen er der mange gevinster at hente ved 
et øget samarbejde. I en rapport fra københavns universitet diskuteres 
implementeringen af eu- og eØs-lovgivning i det nordiske samarbejde, og 
det nævnes at:

”Et øget nordisk samarbejde om gennemførelse af Eu-direktiver vil i flere 
henseender være nyttigt. Dels vil et sådant samarbejde formentligt i nogle 
tilfælde kunne medvirke til en mere enstrenget nordisk lovgivning med 
deraf følgende lettelse for borgerne og virksomheder og større potentiale 
for øget konkurrenceevne. Dels vil et samarbejde i sig selv kunne højne 
den lovtekniske kvalitet af de nordiske landes gennemførelseslovgivning.”
(mette Buskjær christensen og Niels Fenger)

Strategigruppsmöte, våren 2012. knut Arne Sanden, Lo Norge diskuterar med Liz helgesen, unio. 
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måske var det derfor, vi fik et stigende behov for at se indad, mod det 
nordiske samarbejde, men også for at få en debat om, hvordan vi med 
de udfordringer, vi møder i Eu og i en stadigt mere globaliseret verden, 
kan forny, og udbygge et nordisk samarbejde, der styrker de nordiske 
velfærdssamfund og de nordiske aftalemodeller.

På Styrelsesmødet i november 2009 blev det vedtaget at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skulle komme med et oplæg om prioritering af NFS´ 
arbejde. Jeg blev valgt som formand for arbejdsgruppen, som havde 
deltagelse af alle NFS’ medlemsorganisationer. opgaven var at formulere 
Fremtidens NFS, og efter 7 møder og ca. 250 ændringsforslag nåede vi 
til enighed om en fælles rapport til Styrelsesmødet i november 2010. I 
arbejdet var der fra starten enighed om at revurdere NFS´ indsats omkring 
det nordiske arbejde, men samtidig var det ikke let at finde den rette 
balance mellem det nordiske arbejde og det samarbejde, der er i relation 
til både østersøen og Eu.

vi valgte derfor at arbejde med fokus på 3 områder, nemlig norden, 
østersøen og Eu. og så prøvede vi at prioritere NFS´ fremtidige arbejde 
inden for og mellem disse områder.

arbejdsgruppens rapport starter derfor med at konstatere, at nfs har 
et selvstændigt mandat, når det gælder om at påvirke det nordiske 
regerings-og parlamentarikersamarbejde i overensstemmelse med 
medlemsorganisationernes interesser.

Derved fik vi defineret NFS som en organisation med et mandat og ikke 
”kun” som en samarbejdsorganisation. Det betyder selvfølgelig ikke, at 
organisationen ikke skal beskæftige sig med andet end rent nordiske 
anliggender, men det er her, mandatet skal findes.

Arbejdet skal foregå i relation til Nordisk ministerråd og Nordisk Råd, 
og der skal blandt andet arbejdes for, at der etableres regelmæssige 
trepartsmøder, samt at NFS bliver en naturlig part i NmR´s arbejde - både 
i relation til Norden, østersøen og Eu.

Arbejdet med Eu- og EøS-spørgsmål er fortsat et vigtigt arbejdsområde 
for NFS - ikke mindst som en koordinerende funktion. her er det 
forsat vigtigt, at der arbejdes videre med de strukturer, der sikrer, at 
medlemsorganisationernes viden og ekspertise inddrages på et tidligt 
tidspunkt. Norden vil forsat være stærkt påvirket af Eu, og der er brug 
for, at de nordiske organisationer bringes sammen og og udvikler fælles 
politikker, som vi gjorde det i forbindelse med debatten om indførelse af 
en europæisk mindsteløn.

I arbejdet med østersøen har vi udviklet BASTuN-samarbejdet og har lige 
afsluttet BSLN- projektet. Derfor anbefaler NFS’ fremtidsrapport, at vi i det 
fortsatte østersø arbejde anvender de samarbejdsorganer, der allerede 
findes.

Som en naturlig konsekvens af de mange timers debat om NFS´ fremtid 
har arbejdsgruppen også set på, hvordan nfs fremover kan arbejde mere 
dynamisk.

NFS´ sekretariat har en begrænset størrelse og kan derfor ikke dække alle 
sagsområder. Derfor skal der fremover ske et tæt samarbejde mellem NFS´ 
sekretariat og medlemsorganisationernes sekretariater for at udnytte de 
fælles ressourcer optimalt.

”Dermed har vi i NFS 
ved fælles hjælp og 
konstruktive drøftelser 
fået skabt rammerne for 
noget nyt.”

”For at styrke NFS i 
offentligheden foreslog 
Fremtidsgruppen, at 
virksomhedskonferencen 
fik navneforandring til en 
kongres.”
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Når NFS har behov for hurtigt at komme i kontakt med en eller flere 
medlemsorganisationer, er det f.eks. oplagt at bruge de virtuelle medier. 
Dermed kan NFS skabe netværk, der hurtigt kan mødes uden lange 
forberedelser og omkostninger ved rejser til Stockholm.

Det har været afprøvet og fungerer på mange måder optimalt.

For at styrke NFS i offentligheden foreslog Fremtidsgruppen, at 
virksomhedskonferencen fik navneforandring til en kongres. vi mente, 
at et navneskift ville øge interessen for arbejdet og gøre mødet mere 
betydningsfuldt. Samtidig blev det foreslået, at kongressen skulle bruges 
som et politikudviklende forum uden dog at fratage Styrelsen den endelige 
beslutningsmyndighed.

For at skabe en regelmæssig kontakt omkring udviklingen af NFS foreslog 
Fremtidsgruppen desuden, at der afholdes 2 årlige strategimøder mellem 
NFS og de internationale sekretærer med henblik på at give sekretariatet 
opbakning til den nye arbejdsform. Specielt i forhold til Nordisk ministerråd 
er arbejdet så nyt, at der er behov for særlig opbakning - ikke mindst fra 
de organisationer, hvis lande har formandskabet i NmR.

Som en konsekvens af Fremtidsgruppens fokus på NFS´ arbejdsform og 
ønsket om grundlæggende ændringer af vedtægterne blev det besluttet, 
at vedtægterne skulle revideres. Sture Nordh, tidligere formand for Tco, 
blev formand for denne gruppe, som nu har moderniseret vedtægterne 
og bragt dem i overensstemmelse med den virkelighed, de skal fungere i.

Dermed har vi i NFS ved fælles hjælp og konstruktive drøftelser fået skabt 
rammerne for noget nyt. vi vil nok skulle rette til, når virkeligheden igen 
indhenter os, men jeg mener, at vi har fået skabt et stærkere NFS og et 
grundlag for det fremtidige nordiske samarbejde. Et samarbejde, der er 
skabt for at styrke de nordiske faglige organisationers arbejde til gavn for 
de nordiske lønmodtagere. Norden er unik, og vores aftalemodeller er 
unikke. Det skal vi i fællesskab værne om, og NFS er en central spiller i 
dette arbejde.
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1972 - 1974    thomas nielsen    lO Danmark 

1974 - 1975    Lennart Bodström  Tco Sverige

1975 - 1977   Tor Aspengren   Lo Norge

1977 - 1978    gunnar Nilsson    Lo Sverige

1979 - 1981    oso Laakso   Toc Finland

1981 - 1983    knud christensen  Lo Danmark 

1983 - 1985    Bertil Axelsson   Tco Sverige

1985 - 1987    Tor halvorsen*    lO norge 

1987 - 1988    martin Römer   FTF Danmark

1988  nov-dec    Anker christoffersen   FTF Danmark

1989 - 1990    Pertti viinanen    SAk/FFc Finland

1990 - 1993    Björn Rosengren   Tco Sverige

1993 - 1995    Finn Thorgrimson  Lo Danmark

1995 - 1997    Esa Swanljung  STTk/FTFc Finland 

1997 - 1999    Bertil jonsson    Lo Sverige 

1999 - 2000    yngve hågensen  Lo Norge 

2000 - 2001    Svend m. christensen   Ac Danmark

2001 - 2002    Lauri Ihalainen    SAk/FFc Finland

2002 - 2003    Sture Nordh   Tco Sverige

2003 - 2004    gerd-liv valla   lO norge 

2004 - 2005    mikko mäenpää  STTk/FTFc Finland

2006     hans jensen   Lo Danmark

2007     tore eugen kvalheim   Ys norge

2008     Wanja Lundby-Wedin  Lo Sverige

2009     bente sorgenfrey  ftf Danmark

2010     Lauri Lyly    SAk/FFc Finland

2011  jan-maj     anna ekström    saco sverige 

           aug-dec    göran arrius    saco sverige

2012     roar flåthen    lO norge

* avled 4 nov 1987 under sitt ordförandeskap 

nfs OrDföranDen genOm tiDerna 
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NFS i en hållbar framtid
Av Lóa Brynjúlfsdóttir, som valdes till NFS generalsekreterare 2011. Hon 
är både första kvinnan på generalsekreterarposten och första islänningen

Ny epok för nordiskt fackligt samarbete
NFS 40-årsjubileum som firades med Nordisk Facklig kongress i ålesund, 
september 2012, var startskottet för en ny epok i NFS historia. vi har 
nu en tydlig och bra grund för det nordiska fackliga arbetet, tack vare 
NFS framtidsdeklaration samt det arbete som NFS framtidsgrupp och 
stadgegrupp har lagt ner.

NFS framtidsgrupp har mejslat ut inriktningen för NFS de kommande åren. 
med det arbetet i ryggen, har vi under det gångna året kunnat sätta upp 
ramarna för verksamheten i form av nya stadgar för nfs. 

NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat har konkretiserats och 
förtydligats. Det är nu tydligt uttalat att NFS vill främja ett hållbart, 
inkluderande och rättvist arbetsliv – både socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt – såväl i Norden, Europa som globalt. Som ett led i detta ska 
NFS bidra till att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och 
stärks, samt bidra till full sysselsättning och ett hållbart arbetsliv.

Hållbart arbetsliv
Som vi kan läsa i flera av kapitlen i denna skrift, har det nordiska fackliga 
samarbetet under alla år kännetecknats av en enorm förmåga att på ett 
flexibelt sätt anpassa sig till utvecklingen i Norden och i världen. under 40 
år har NFS tagit sig an de utmaningar som de nordiska facken stått inför på 
ett beundransvärt sätt. 

Det är i det ljuset vi ska se NFS nya fokus på ett hållbart arbetsliv där både 
den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen får utvecklas på 
ett hållbart sätt. vi har kommit till insikten att hållbarhet inte bara är en 
miljöfråga. Det handlar om hur vi lever, hur vi arbetar och hur samhället 
fungerar.

Nordiska modellen
De nordiska välfärdsstaterna hamnar år efter år i topp i internationella 
rangordningar av konkurrenskraft utifrån både ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade kriterier. Det är en följd av att den nordiska modellen 
under flera decennier klarat de omställningskrav som globaliseringen 
ställt oss inför. 

hur har då just de nordiska länderna klarat omställningskraven? 
Anledningarna är såklart många, men kombinationen av starka universella 
välfärdssystem, social tillit mellan människor, bra makroekonomisk 
politik, sunda statsfinanser, aktiv arbetsmarknadspolitik, högt kvalificerad 
arbetskraft, samt investeringar i infrastruktur, forskning och utbildning har 
stärkt den nordiska konkurrenskraften i en globaliserad värld. 

en avgörande del i den nordiska framgången måste man också 
tillskriva den flexibla arbetsmarknads- och kollektivavtalsmodell 
som genom förhandlingar framgångsrikt har hanterat ekonomiska 
kriser. Ansvarstagande, självständiga fackliga organisationer med hög 

i framtiDen

”Det är nu tydligt uttalat 
att NFS vill främja ett 
hållbart, inkluderande 
och rättvist arbetsliv - 
både socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt.”
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”Arbetet med att lyfta 
fram, förklara och 
försvara den nordiska 
kollektivavtalsmodellen är 
en central del.”

organisationsgrad i ryggen, har ställt upp på flexibla krisavtal, goda villkor 
för företagen och levererat en lönebildning som gett reallöneökningar, 
ökad sysselsättning och låg inflation. 

Parternas roll och ansvar är garanten för den stabilitet, arbetsfred och 
flexibilitet som många länder avundas oss eftersom just detta bidrar starkt 
till trygga, produktiva och innovativa medarbetare, konkurrenskraft och 
tillväxt. Det ska vi hålla fast vid och skapa förståelse för.

Till den långsiktiga framgången hör även ett genomtänkt jämställdhetsarbete 
där bland annat bra förskolor och generös föräldraledighet gjort det 
möjligt för både kvinnor och män att förvärvsarbeta. 

Nya utmaningar kräver nya lösningar
Framgångarna till trots, möter nu den nordiska modellen nya utmaningar 
av både ekonomisk, social och ekologisk karaktär:

•	 hög arbetslöshet, särskilt bland unga, hotar den sociala stabiliteten 
i samhället.

•	 marknadslösningarna och regleringen av de finansiella systemen 
brister när det gäller att möta globala utmaningar. 

•	 miljöpåverkan och klimatförändringar påverkar ekosystemen och 
därmed också människors hälsa och försörjningsmöjligheter.

De sammanhängande utmaningar som vi står inför kommer att kräva 
nytänkande. Det är politikens, arbetsmarknadens parters och alla andra 
samhällsaktörers uppgift att försöka vända utmaningarna till möjligheter. 
Det gör vi genom att vara framtidsinriktade och dynamiska och tillsammans 
ställa om samhället så det blir både socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart.

De nordiska facken har en central roll att spela i utvecklingen av ett hållbart, 
solidariskt och värdeskapande arbetsliv. Framtida samhällslösningar 
måste kännetecknas av en kombination av robust motståndskraft och 
inneboende förmåga till återuppbyggande, utveckling och förnyelse – 
alltså det vi kallar resiliens. 

min vision är därför att NFS, med hållbarhet som ledstjärna, ska 
fortsätta arbeta för att upprätthålla, utveckla och förankra den 
nordiska arbetsmarknads- och kollektivavtalsmodellen, arbeta för 
full sysselsättning, trygghet i anställning, bra arbetsmiljö, minskad 
miljöpåverkan, ökad resurseffektivitet, samt rättvis fördelning både 
nationellt och internationellt.

Kollektivavtalen som verktyg för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Arbetet med att lyfta fram, förklara och försvara den nordiska 
kollektivavtalsmodellen är en central del i detta och därför drar NFS nu 
igång ett stort kollektivavtalsprojekt vars syfte är just att konkretisera på 
vilket sätt kollektivavtalsmodellen bidragit till tillväxt och grön omställning 
– och informera om detta. vi i Norden måste stå upp för den nordiska 
kollektivavtalsmodellen när det blåser i Eu, och bli bättre på att förklara de 
nordiska särdragen för våra europeiska kollegor – och därmed uppbringa 
större respekt och förståelse för vår modell. När vi använder vår styrka, 
med våra 9 miljoner fackligt anslutna bakom oss, och går samman i 
Norden, blir vi en starkare kraft i det europeiska samarbetet. Detta har 
inte minst våra gemensamma ansträngningar mot en europeisk minimilön 
visat tydligt.

framtiDen i

”När vi använder vår 
styrka, med våra 9 
miljoner fackligt anslutna 
bakom oss, och går 
samman i norden, blir 
vi en starkare kraft i det 
europeiska samarbetet.”
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men även hemma i våra egna länder behöver vi främja förståelsen för 
det sätt vi har inrättat våra arbetsmarknader på i Norden. kunskapen, 
intresset och förståelsen brister även här.

Just transition – rättvis grön omställning
hållbarhetsomställningen är dagens och morgondagens avgörande 
samhällsfråga. om inte miljömålen nås, hotas både naturresursförsörjning 
och folkhälsan, vilket försvårar ekonomisk och social hållbarhet. 

här har vi som fackliga organisationer ett stort ansvar att vara pådrivande 
och se till att den nödvändiga gröna omställningen går rätt till. Så att vi får 
en ”just transition”, en socialt hållbar omställning där både arbetstagare, 
företag och konsumenter är delaktiga i omställningen. Lyckas vi med 
att ställa om samhället på ett schyst sätt, kommer vi inte bara att 
uppnå ekologisk hållbarhet utan våra länder kommer att stå starka och 
konkurrenskraftiga framöver när marknadens relativpriser kommer att 
gynna de miljö- och energieffektiva. Därmed tryggar vi också jobben!

Öppna inkluderande fackliga organisationer med bred dagordning
NFS består av 16 medlemsorganisationer, som tillsammans organiserar 
närmare 9 miljoner fackligt anslutna i Norden. När vi tillsammans verkar för 
gemensamma idéer och lösningar är vi en stark kraft med brett genomslag. 
men det finns också en styrka i att ha NFS som forum för idéutbyte och 
inspirerande diskussioner. genom medlemsorganisationernas utveckling 
och förändring, växer hela NFS.

Facken i Norden står nu inför en brytpunkt. I den globaliserade värld vi 
lever i, krävs det mer internationellt samarbete för att lösa de utmaningar 
och hot vi står inför och som i slutändan drabbar våra medlemmar. 
Fokus på den enskilda medlemmen, kräver alltså samtidigt att fackliga 
organisationer ser världen som sitt verksamhetsområde. vill vi påverka 
och nå resultat, måste vi allt mer verka på det globala planet.

Nordisk arbetsmarknad är i behov av starka fackliga organisationer. Det 
handlar om att skapa en arbetsmarknad och ett samhälle med plats för 
alla. 

”Det handlar om att skapa 
en arbetsmarknad och ett 
samhälle med plats för 
alla.”

Lóa Brynjúlfsdóttir, NFS generalsekreterare, avslutar Nordisk Facklig kongress med att lyfta fram den 
starka kraft som finns i det nordiska fackliga samarbetet.
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om vi ska förbli relevanta och starka fackliga organisationer, krävs det 
ständig utveckling som gör det möjligt att upprätthålla en hög facklig 
organisationsgrad. Det krävs också att vi breddar vår dagordning och 
kämpar ännu mer för demokrati, ekologiska reformer och social rättvisa. 
Sist men inte minst, måste vi hitta tillbaka till våra fackliga rötter. genom 
att öppna upp fackföreningsrörelsen ännu mer, bli mer inkluderande och 
bygga allianser med nya sociala folkrörelser, kan vi bättre nå ut till dem 
som står utanför arbetsmarknaden. I slutändan är ju vår fackliga roll att 
arbeta för att det goda arbetet ska komma fler till del genom att skapa ett 
inkluderande arbetsliv.

jag drivs i mitt arbete som NFS generalsekreterare av övertygelsen om 
att facken behövs mer än någonsin nu när arbetsmarknaden blivit allt 
mer global. Det nordiska, europeiska och globala fackliga samarbetet 
har en viktig roll att spela i den framtida globala samhällsutvecklingen. 
Tillsammans med alla NFS medlemsorganisationer kommer jag därför att 
jobba för att de nordiska facken är lika relevanta och betydelsefulla om 40 
år som vi varit sedan NFS grundades för 40 år sedan!
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nordisk facklig kongress 2012 - resumé

Sammanställd av Hanna Wallinder, för NFS. 

Fjorden i ålesund ligger alldeles stilla. men inne på ett hotell i byn råder 
stor aktivitet. Den första gemensamma nordiska fackliga kongressen ska 
öppnas. Efter 40 års samarbete går NFS, Nordens Fackliga Samorganisation, 
till kongress för att diskutera ett hållbart arbetsliv och grön omställning. 
kongressen i ålesund är startskottet på ett framtidsarbete. 

De nordiska centralorganisationerna har alltid insett betydelsen av att 
möta påfrestningar utifrån och vara motståndskraftiga. De nordiska 
facken har mött strukturomvandling och utvecklat verktyg och 
skyddsnät för omställning. Begreppet ”resiliens” går som en röd tråd 
genom hela kongressen och ordet betyder just att ha förmåga att klara 
av förändring och att ha återhämtningsförmåga när omvärldschocker 
har slagit omkull en. Det är för många ett helt nytt begrepp, men i och 
med jubileumskongressen tar det plats på NFS framtidsagenda. med 
kongressen, nio miljoner medlemmar och en framtidsdeklaration tar 
Nordens fackliga organisationer nästa steg mot ett mer resilient samhälle 
där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är grunden.

Detta är en sammanfattning av kongressinnehållet från ålesund, 18-19  
september 2012. På detta sätt kan frågorna hållas levande och fler av 
Nordens fackliga företrädare ta del av innehållet. 

Den nordiska modellen gör att vi står oss starka
NFS ordförande och tillika Lo Norges ordförande Roar Flåthen 
öppnar jubileumskongressen. han menar att den är historisk. 
medlemsorganisationerna lyfter nu verksamheten och ambitionerna för 
NFS ytterligare en nivå.
 
Ett viktigt skäl till att NFS bildades var att stärka den nordiska stämman i 
Europa. Det behövdes en gemensam röst som kunde spela roll i en kontext 
med starka tyska och brittiska fack. En stolt historia kan föra oss framåt – 
men framför allt måste nfs kunna ta sig an nya utmaningar och formulera 
en ny färdriktning, säger han. vidare konstateras att det är miljöfrågorna 
som i mångt och mycket omhuldar kärnfrågorna i det fackliga arbetet. Nu 
ska NFS blicka framåt mot ett hållbart arbetsliv och samhälle.

”De nordiska facken ska arbeta för ett hållbart arbetsliv där såväl den 
sociala som de ekonomiska och ekologiska dimensionerna utvecklas 
på ett hållbart sätt”

NFS Framtidsdeklaration 2012

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012

roar flåthen, lO norge,  öppnade nordisk 
facklig kongress i ålesund. 
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Den nordiska modellen är det som gör att de nordiska facken står sig starka. 
Det är ett system där parterna har och tar ansvar för lönebildningen med 
omfattande inflytande och samverkan på arbetsplatserna – och det ska 
europa och efs ha respekt för. vi ska ta vara på den nordiska modellen 
och utveckla den. Norden står sig bättre än många andra länder i Europa – 
men det finns ändå utmaningar. Det betyder att NFS roll i Norden troligen 
framöver kommer att bli ännu mer betydelsefull, säger Flåthen. 

Hållbar utveckling genom trepartssamarbete
Ett gott trepartsamarbete är grundläggande för att kunna möta 
framtidens utmaningar säger Rigmor Aasrud, Norges samarbetsminister 
och ordförande för nordiska ministerrådet, som talar på kongressen. vi 
har alla ett ansvar att tala om och sprida den nordiska välfärdsmodellen, 
menar hon. 

Den nordiska välfärdsmodellen är dyr och kräver ihärdigt arbete för att 
upprätthålla hög sysselsättning och tillväxt. men den betalar sig mer än 
väl om den fås att fungera som tänkt. genom att sätta rättstaten och 
demokratin främst är det möjligt att ha en bred välfärdsmodell för alla – 
även dem som hamnar utanför. 

hon tror också att Nordens samarbete och betydelse kommer att öka i 
framtiden. Nordiska ministerrådet arbetar målmedvetet framåt – och vill 
göra det i samarbete med parterna – för att nå bärkraftig välfärd, gröna 
innovationer och ett inkluderande arbetsliv, understryker Aasrud.

De nordiska facken ska arbeta för at det goda arbetet ska komma fler till del genom att skapa en 
inkluderande arbetsmarknad med ett inkluderande arbetsliv

NFS Framtidsdeklaration 2012

NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012 i

Diskussionerna var intensiva runt borden under Nordisk facklig kongress. här ser vi kristian Skånberg, 
Tco, vidar Bjørnstad, Lo Norge, mats Nyman, Akava, Ragnhild Lied, unio, john Svenningsen, före 
detta generalsekreterare NFS, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, BSRB diskutera hållbar utvecklig och grön 
ekonomi under kongressens första session. 



64  

Hållbar utveckling och grön ekonomi

Världen flyter in i Norden och Norden ut i världen
Tomas Ries från Försvarshögskolan i Stockholm beskriver på ett brilliant 
sätt den nya världen. genom att förenkla den komplexa framtidsbilden 
hjälper han kongressdeltagarna att förstå och våga lyfta blicken. vi 
krymper världen hela tiden – världen flyter in i Norden och Norden ut 
i världen, säger han. han tydliggör redan från start att de nu stormiga 
tiderna som vi lever i ställer helt nya krav på de fackliga organisationerna. 
Den nordiska modellen måste utvecklas för att hela tiden vara uppdaterad 
och inte bli inaktuell, menar han. När omvärlden förändras, måste den 
nordiska modellen anpassas därefter och fackliga organisationer måste 
driva utvecklingen om den ska kunna ske på deras villkor. 

Idag är vår gemensamma brunn mindre, torrare, och mer förorenad. 
vår ekologiska värld minskar. Idag lider hälften av jordens befolkning av 
vattenbrist. världen krymper även socialt. världen blir intimare när det 
går snabbt att färdas, både med flyg och via internet. Individens privata 
sfär blir mindre med den teknologiska utvecklingen. vi går samtidigt mot 
en mer gränslös värld. Samhällen är inte längre lika geografiskt rotade 
och vikten av att skydda sina gränser upplevs då som mindre viktig. Den 
tekniska infrastrukturen är privat och global och inte längre styrd av staten 
som ofta tidigare var fallet. mänsklighetens levnadsvillkor har fullständigt 
förändrats och de sociala och politiska förändringarna och utmaningarna 
som följer är lika stora som under industrialiseringen.

En utmaning är helt nya politiska spänningsfält. De senaste tio åren har 
spänningarna mellan rika och fattiga ökat. mer än 60 procent av världens 
befolkning finns i den fattiga världen – där många inte ens har kraft att fly.  
De fattigas vardag präglas av såväl ekonomiska, som sociala och ekologiska 
hot, samtidigt som företeelser som skulle kunna öka resiliensen i de fattiga 
delarna av världen urholkas. 
Begreppet ”resiliens” är den röda tråden genom hela kongressen och ett begrepp som i och med 
jubileumskongressen tar plats på NFS framtidsagenda. I förgrunden ser vi johan Rockström, professor 
vid Stockholms universitet, som intresserat lyssnar. I bakgrunden kan vi se Leif Dergel, Tco, mikael 
Nilsson, Lo Sverige, Flemming Andersen, FTF, halldór grönvold, ASI och Sune Ahlén, före detta 
generalsekreterare nfs. 

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012

tomas ries, försvarshögskolan i 
Stockholm, tydliggör att de stormiga 
tiderna som vi lever i ställer helt nya krav 
på de fackliga organisationerna. 
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Den växande globala ekonomiska och ekologiska krisen leder till ett nytt 
paradigm med en mycket komplex omvärldsmiljö som följd. En mycket liten 
elit, den som styr de multinationella företagen, frodas i denna turbulenta 
tid – och de verkar alltmer i de nya snabbväxande ekonomierna. Samtidigt 
har nya aktörer i civilsamhället och konsumentorganisationer numera 
mycket stor politisk betydelse. 

De stora maktspelarna som gjort uSA sällskap är flera, med Ryssland, 
kina, Indien och Iran i spetsen. Det går inte längre att blunda för att allt 
fler länder kan tänka sig att använda militär makt för att agera. Samtidigt 
frodas och utvecklas diktaturer som vi kanske tidigare trodde skulle 
försvinna. och terroristorganisationerna med syfte att förstöra blir fler. Det 
leder till en diversifierad geopolitisk situation, med eliter som försöker få 
världsutvecklingen att gynna just dem och deras ekonomiska eller politiska 
agenda, säger han. Allt är därför beroende av att samhällen fungerar. men 
samhällen är mer sårbara idag. Problem drabbar inte bara diktaturer eller 
de nya snabbväxande staterna när deras ekonomiska utveckling hackar 
– idag drabbas också utvecklade västerländska samhällen. De politiska 
systemen riskerar att krascha när den standard väljarna tagit för given inte 
kan upprätthållas. Det är en existentiell global ekonomisk kris som världen 
nu verkar uppleva på många sätt. 

Tidigare var ekonomier i uSA och Europa hälsosamma. men nu befinner 
sig Europa i den allvarligaste krisen – och står vid avgrundens rand till följd 
av samverkande kriser ekonomiskt, socialt och miljömässigt. världen 
behöver därför arbeta tillsammans för att utveckla social resiliens och få 
samhällen att må bra. gör inte staterna det är det svårt att ha fredliga 
förhållanden. Detta faktum ställer också krav på de fackliga 
organisationerna, understryker Ries.

Det finns också goda nyheter. Samhällen har, tack vare sina goda 
teknologiska, vetenskapliga och ekonomiska resultat, verktyg att 
hantera utvecklingen. om samhällen förmår ta vara på sina tillgångar, 
kan anpassningsförmåga och resiliens utvecklas. Det är inte längre den 
starkaste som överlever utan den med den bästa anpassningsförmågan. 
Delar av näringslivet och försvarsstaberna på många håll har tagit till sig 
problemställningarna och börjat agera för att vara en del av lösningen 
istället för en del av de samverkande problemen, som blivit så stora att de 
fått säkerhetspolitiska dimensioner. Fackföreningsrörelsens förmåga att 
se positivt på strukturomvandling och hantera omställning är exempel på 
att utveckla samhällets robusthet och det är en del av lösningen. Nordens 
fack kan bli en viktig spelare i arbetet mot ett mer resilient samhälle genom 
att bryta ner de stora frågorna till mer praktiskt arbete, avslutar Ries. 

”De nordiska facken ska arbeta för ekonomisk hållbarhet med 
företag, verksamheter, arbetsplatser och finansiella system som tål 
påfrestningar och kan återhämta sig efter de chocker som verkar 
komma allt tätare.”

NFS Framtidsdeklaration 2012

NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012 i
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Jorden subventionerar vår moderna välfärd
johan Rockström, professor vid Stockholms universitet, börjar med att tala 
om att han är pessimistisk inför framtiden. Därefter ger han kongressen 
sin definition. En pessimist är en välinformerad optimist. han informerar 
därefter om den viktigaste observationslinjen-  förlusten av is i Arktis. han 
berättar vidare att vår planet är på väg att lämna en geologisk tidsepok 
och gå in i en annan. Det är alltså inget ”worst-case-scenario” utan något 
som händer just nu. Det är därför ekosystemens och samhällets resiliens 
är så viktig.  

med vetenskapens hjälp kan man konstatera att mänskligheten nått en 
mättnadspunkt – eller återvändsgränd. Det gäller även samhällen. Detta 
är empiriska synteser som uppdagats snabbare än vi kunde tro, säger 
Rockström. Det är en slags socialekologisk turbulens. Samhällen är sårbara 
och de förlorar sin resiliens. världens politiska ledare börjar sakta förstå 
fenomenet – och förhoppningsvis även nu Nordens fackföreningsrörelse, 
fortsätter Rockström. 

Rockström förklarar att jorden som ett samverkande system inte vill lämna 
holocen – den geologiska tidsepok där vi nu befinner oss. under holocen 
har vi levt i en stadga som skapade jordmån och möjligheter för mänskliga 
civilisationer att blomma upp. men Rockström menar att människan 
kanske varit för framgångsrik i sitt arbete. Det som nu händer är att 
planeten subventionerar vår moderna välfärd åt oss – den har nämligen 
förmågan att ta upp en stor del av allt det kol vi släpper ut när vi eldar 
fossila bränslen. jorden utgör ett resilient verktyg som buffrar åt oss. men 
planetens förmåga att agera resilient blir bara svagare och inträdet till den 
nya geologiska tidsepoken antropocen närmar sig. kanske har den redan 
börjat.

Tidigare i år välkomnade även tidningen ”The Economist” klart och 
tydligt mänskligheten till antropocen. I den geologiska tidsepoken är det 
människan som är jordens starkaste förändringskraft. Det som sker i detta 
nu är en tidigareläggning av de effekter vetenskapen trodde skulle ske 
först 2060. Avvikelserna från jordens normala tillstånd blir bara större. 
Slutsatsen är att världen måste göra en transformation. världen behöver 
en fossilfri ekonomi 2050.

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012

Arne johannessen, unio, framför sina åsikter under sessionen kring hållbar tillväxt genom socialt 
ansvar och grön omställning. På bilden syns även Lizette Risgaard och Bernt Fallenkamp, Lo Danmark.  
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Både vetenskapen, tekniken och kunnandet finns för att klara av en 
omställning till ett hållbart samhälle. men det behövs förändringsvilja 
och anpassningsförmåga. världen och världens ledare måste anamma en 
modell där ekonomin är ett verktyg som tjänar samhället – inte tvärtom. 
Det är en ny resa mänskligheten måste gå in i – världen måste ha ett socialt 
golv när det gäller vatten, välfärd och villkor, menar Rockström.

han understryker att vetenskapen inom resiliensforskningen ger de 
fackliga organisationerna i Norden argumenten för att kunna gå vidare 
med utvecklingsarbetet med att få till ett resilient arbetsliv. De fackliga 
organisationerna kan agera för ökad resiliens som folkrörelse men också 
som part på arbetsmarknaden, menar han. Intresset för resiliens är också 
stort inom näringslivet – och det handlar inte enbart om socialt ansvar 
(cSR). Resiliens blir allt oftare en strategisk fråga som prioriteras på vD-
nivå, menar rockström. 

Resiliens är viktig i den strategiska förvaltningen av moderna samhällen. 
Det behövs förmåga att ta en smäll och ändå inte förlora förmågan att 
sköta centrala samhällsuppgifter. men det finns också dynamiska aspekter 
som handlar om att anpassa sig till förändringar och styrkan att kunna 
hantera kriser och möta dem. Det sätt som världens ledare liksom 
enskilda medborgare kan hantera förändringar utgår ifrån den mänskliga 
förändringsviljan, att stå stilla är sällan en bra strategi när omvärlden 
förändras. Nu erbjuder vetenskapen oss kunskap om naturens eget verktyg 
– resiliens – som är ett sätt att bygga upp planetens motståndskraft så att 
vi inte tippar över in i antropocen. Planeten kan inte subventionera vår 
livsstil länge till, och då är det vi som måste förändra vårt sätt att agera för 
att hålla oss inom hållbarhetens gränser. vi vill inte– och inte heller ni –se 
regnskogar som omvandlas till savanner, avslutar Rockström.

“People matter in our movement”
Både Willy De Backer, kommunikationschef på ETuI, och Anabella 
Rosemberg, hållbarhetsexpert på ITuc, talar om att klimatförändringarna 
är en ödesfråga för löntagare runt om i hela världen. utvecklingen kan 
illustreras med ett av den grekiske guden herkules stordåd då han 
dödade en niohövdad vattenorm. varje gång herkules högg av ett av 
ormens huvuden växte två nya ut. Så är det nu med de samverkande 
kriserna ekonomiskt, socialt och ekologiskt, menar De backer. Och det 
går fort. Det är vårt gemensamma ansvar att samarbeta över gränser och 
internationellt. “People matter in our movement”, säger De Backer. 

Fackföreningsrörelsen måste därför utveckla den politiska agendan. vi har 
alltid varit bra på att se utmaningar – men vi måste börja tala om lösningar. 
Om fackföreningsrörelsen kan vidga sin kompetens och ta större plats i 
samhällsdebatten om hur man ska lösa kriserna kan transformation och 
anpassning ske. Först då kan vi skapa samhällen som bygger på solidaritet, 
rättvisa och dialog. 

”De nordiska facken ska arbeta för ekologisk hållbarhet med resilienta 
ekosystem, som kan förse oss med förnybara naturresurser och 
ekosystemtjänster.”

NFS Framtidsdeklaration 2012
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Det ska inte ske genom att ge upp våra värden – men vi måste våga 
se bortanför vår egna bekväma sfär – vi måste bli öppnare – en social 
rörelse, säger De Backer. hela fackföreningsrörelsen kan göra mer, och 
har ett ansvar att förändra på arbetsplatsnivå. vi behöver även stödja 
sektorer att utveckla sitt arbete både när det gäller lagstiftning men också 
utbildning och kompetensutveckling. men viktigast av allt är det som sker 
på makronivå och globalt, menar rosemberg. 

Rosemberg understryker vikten av att det blir fler som har kompetens 
inom dessa områden som för fackföreningsrörelsen i många fall är nya 
– eller ska hanteras i en ny kontext. Nordens kompetens inom området 
värdesätts och båda talarna tackar särskilt för Nordens insatser. 

Ibland blir lösningen ett problem
Andri Snær magnason är isländsk poet, debattör och författare till boken 
”Drömlandet”. Det är kanske inte den sortens person som man förväntar 
sig ska tala på en facklig kongress. men han gav viktiga budskap till Nordens 
fackliga centralorganisationer när han sammanfattade vad som ledde till 
islands ekonomiska krasch.

han konstaterar att ibland blir lösningen början på ett nytt problem. Det 
är lätt att blunda för det. Trots all expertis som fanns om det ekonomiska 
läget på Island redan innan den ekonomiska kraschen fanns ändå ingen 
efterfrågan på den expertisen. Det slutade med ett läge där miljörörelsen 
stod på ena sidan och fackföreningsrörelsen på den andra. Rädslan att 
förlora arbetstillfällen gick före allt. Det blev för lätt att bara blunda. 
Det är en balansakt och en utmaning för facket när de två perspektiven 
– sysselsättning och långsiktig hållbar försörjning – ställs mot varandra, 
menar magnason. 

magnason lanserar sin teori om de tre pyramiderna. i egypten byggdes 
alltid tre pyramider eftersom ett första pyramidprojekt lade grunden för 
en pyramidindustri med avsevärda investeringar i form av resurser och 
arbetskraft. När en första pyramid var klar, var det logiska steget att bygga 
en till. Att avveckla pyramidindustrin var politiskt och ekonomiskt omöjligt.

Det som skedde på island under krisen kallades inte galenskap 
utan att ta lednings- och politiskt ansvar. Det fanns ett brett stöd 
av fackföreningsrörelsen precis som av övriga politiska ledare och 
näringslivsföreträdare. Ska man våga se lösningar på svåra problem 
behövs mer expertis så att man också kan hantera hållbarhetsfrågor och 
inte sticka huvudet i sanden när möjliga negativa konsekvenser av nya 
satsningar kommer på tal. och det behöver inte betyda att facket ska säga 
nej till nya industrietableringar, menar magnason. men man ska våga se 
långsiktigt och agera hållbart – för både sina medlemmar och naturen.

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012

Andri Snær magnason, debattör, menar att det är 
en balansakt och en utmaning för facket när de 
två perspektiven – sysselsättning och långsiktig 
hållbar försörjning – ställs mot varandra.

”De nordiska facken ska arbeta för att den nordiska 
arbetsmarknadsmodellen och ILos konventioner ska respekteras.”

NFS Framtidsdeklaration 2012
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Hållbar tillväxt genom socialt ansvar och grön omställning

Långsiktig strategi kräver dialog och beslut 
judith kirton-Darling, konfederal sekreterare på ETuc och ansvarig för 
grön omställning, inleder med att konstatera att Europa är i kris på så 
många plan. och att det kräver hållbara lösningar på minst lika många. 
Det krävs långsiktiga strategier och beslut som inte kan vänta. 

I den pågående förskjutningen av maktbalansen i eurokrisens kölvatten, 
får den fackliga sidan ofta kliva åt sidan - och arbetsgivarsidan får ta för 
mycket plats. De europeiska parternas roll och sociala dialogens framtid 
påverkas negativt av detta. Därutöver finns problem med kortsiktighet på 
flera arenor – både i politiken och i näringslivet. En alldeles för stor andel 
av alla globala transaktioner är numera relaterade till spekulationer av 
varor och tjänster och kortsiktiga vinster från en relativt liten elit, berättar 
hon.

Europas löntagare är i en situation som inte är hållbar. hälften av Europas 
unga i många länder är arbetslösa – den förlorade generationen. och 
problemet är att ungdomsarbetslösheten är hög även i länder som relativt 
sett har det bra – det är en ohållbar situation både ekonomiskt och socialt. 

”De nordiska facken ska arbeta för full sysselsättning, trygghet i 
anställning och särskilda insatser mot ungdomsarbetslöshet”
NFS Framtidsdeklaration 2012

under Nordisk Facklig kongress 2012 använde NFS en ny form av deltagande från deltagarna. Bente 
Sorgenfrey ordförande för FTF redovisar de slutsatser som hennes bord kommit fram till under 
rundabordsamtal. I bakgrunden syns Lizette Risgaard, Lo Danmark, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, BSRB, 
matti huutola, SAk, Leif Dergel, Tco och Anders Folkestad, unio.
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Det finns också större utmaningar när det handlar om hur människors 
livsvillkor dras isär. En vD från näringslivet tjänar i jämförelse med en 
industriarbetare 46 gånger mer – även i Norden. Det visar på vilken 
ohållbar riktning samhället tar. De sociala utmaningarna hänger tätt 
samman med hur ojämlikt klimatförändringarna slår – det är nästan alltid 
de fattigaste som drabbas värst.

Samtidigt är det många företag som är medvetna om vilka utmaningar 
de står inför när det gäller klimat och de ligger tekniskt långt framme. 
På det sättet är det bara för fackföreningsrörelsen att hänga på, menar 
kirton-Darling. men det behövs också mer av långsiktiga investeringar 
från politiken – men besluten måste tas inom kort. Det finns alternativ till 
lågkonjunktur och åtstramning, uppmanar kirton-Darling. 

Europafacket har en skyldighet att vara en del av lösningen. För EFS innebär 
det en grundläggande och nödvändig transformation där fackföreningarna 
måste spela roll. Det är en utmaning att ta vara på potentialen för skapande 
av sysselsättning och social sammanhållning som den gröna omställningen 
innebär, likväl som det är en utmaning att undvika de negativa följder som 
kan uppstå. Europafacket arbetar därför utifrån fem pelare för att uppnå 
”just transition”:

1. Delaktighet och dialog på alla nivåer. 
2. Investeringar i grön omställning och grön infrastruktur.
3. hållbara utbildningssystem och kompetensutveckling för alla. 
4. Respekt för fackliga och mänskliga rättigheter.  
5. omställningsförmåga med aktiv arbetsmarknadspolitik och 
förutsägbara trygghetssystem. 

”De nordiska facken ska arbeta för att hitta lösningar och strategier 
för att säkra att anställda och företag arbetar under lika villkor på våra 
arbetsmarknader.”

 NFS Framtidsdeklaration 2012

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012

Wanja Lundby-Wedin, före detta ordförande för NFS och Lo Sverige var moderator för NFS första 
kongress. I bakgrunden syns Anders Folkestad, unio och karl-Petter Thorwaldsson, Lo Sverige.

judith kirton-Darling, EFS, menar att det 
krävs långsiktiga strategier och beslut som 
inte kan vänta för att lösa krisen i Europa. 
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kirton-Darling lyfter också fram frågan om hur viktigt det är hur arbetet 
organiseras ute på arbetsplatserna – frågor om arbetsorganisation 
och hållbara medarbetare. hon lyfter fram Nordens arbete på 
arbetsorganisationsområdet. Det är viktiga bidrag som behöver komma 
EFS och andra fack till del runt om i Europa. 

EFS sociala agenda har ett hållbart perspektiv och fokuserar på långsiktiga 
investeringar. För Europafacket är det centralt att makroekonomi och 
klimat förs samman i en social agenda. För EFS har alla arbetare, oavsett 
sektor, yrke, kön eller ålder, en roll att spela i denna transformation för 
att garantera grönare arbetsplatser. De fackliga organisationerna har 
alltid arbetat med att möta strukturomvandling och är därför en del av 
lösningen, avslutar kirton-Darling. 

Nordisk industri skapar hållbar miljöteknologi och goda medarbetare
Deltagarna på kongressen fick lyssna till två framgångsexempel från det 
gröna området. Företagsledarna Per otto Dyb från Siemens och kjersti 
kleven från kleven maritime vittnade om att nordisk industri ligger långt 
framme i frågan om hållbar miljöteknologi - bland annat till följd av lokal 
samverkan med goda medarbetare.

fartygsbyggaren kleven liksom industrigiganten siemens har båda tydliga 
ambitioner att driva hållbara företag med omfattande ansvarstagande. 
Ansvaret för hållbar miljöteknologi ligger inte enbart på politiska möten 
likt det i köpenhamn, understryker de båda företagsledarna. mycket 
hänger på näringslivet och dess samarbete med det civila samhället och 
fackföreningsrörelsen, menar Per otto Dyb från Siemens. 

För det framgångsrika familjeföretaget kleven maritime skapar det gröna 
perspektivet möjligheter att hitta lösningar till produktinnovationer 
och moderna produktionsprocesser. Det är de anställda som bidrar till 
innovationer genom korta linjer och en beslutsorganisation som ligger 
nära den faktiska verksamheten, menar kleven. Det ger miljövinster, men 
framför allt leder det till kvalitet och ekonomiska vinster, menar kleven. 
kvalitet är överordnat och blir drivkraften att hitta miljösmarta lösningar. 
klemens tar till och med klivet och flyttar hem produktion från Rumänien 
för att uppnå bättre lärande mellan nytt och gammalt, mellan teori och 
praktik, i hopp om att få fler innovationer, bättre utveckling och i sin tur 
högre kvalitet. 

Dagens megatrender bidrar enligt båda till att företagen generellt utvidgar 
sina gröna portföljer. Nya materialval och modern produktion gör också att 
mindre energi går åt som i sin tur ger stora miljövinster och ekonomiska 
vinster. Det är de anställda som gör det och det är viktigt att fatta beslut 
lokalt. Det är en viktig parameter till att vi kan upprätthålla en så hög 
teknologisk kompetens i norden, avslutar kleven.

”De nordiska facken arbetar för att det goda arbetet ska komma fler 
till del genom att skapa en inkluderande arbetsmarknad med ett 
inkluderande arbetsliv.”

NFS Framtidsdeklaration 2012
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Ta plats i framsätet bästa multilateralism
Den tillträdande generaldirektören för FN:s arbetsmarknadsorgan ILo, guy 
ryder, besökte nfs kongress. tidigare har han varit generalsekreterare 
på världsfacket, ITuc. han framhåller Nordens viktiga röst när det gäller 
hållbarhet i det internationella påverkansarbetet. Det är ni som gjort 
frågan om hållbar utveckling till en internationellt facklig fråga, inleder 
han. norden har varit med från början och drivit på utvecklingen de 
senaste tio åren. ITuc vågade inte eftersom det sågs som ett hot mot 
jobben. men nu är det nya tider och flera steg framåt måste tas. 

Det är dags för världens länder att låta det internationella samarbetet ta 
plats i förarsätet. multilateralism är för svagt på dagens agenda, menar 
Ryder. västeuropa var tidigare ILo:s lokomotiv – de som satte dagordningen. 
Nu är situationen den motsatta. I Europa får de sociala framstegen istället 
stå tillbaka. Nu är kina och Indien de nya megaekonomierna som sätter 
dagordningen och Brasilien visar stor politisk vilja. hade dessutom FN 
tagit sin fredsbevarande roll på allvar hade man också klarat av uppgiften i 
fråga om Syrien, menar Ryder. Det gäller även andra områden. De globala 
institutionerna och det politiska ledarskapet spelar roll. 

Nu ska ILo ta mer plats i den kontexten och samtliga tre parter är viktiga, 
framhåller han. Sociala framsteg och ekonomisk tillväxt måste gå hand 
i hand. ILo kan göra skillnad genom att stärka sin auktoritet när det 
kommer till hållbar utveckling genom att lyfta fram världens arbete och 
världens arbetsplaster. Strejkrätten och ILo:s grundläggande rättigheter 
är således centrala. Frågan om anständiga arbetsvillkor (Decent Work) 
är ett av nyckelmålen för ILo och jag vill att ni ska hjälpa mig med det, 
säger Ryder till kongressdeltagarna. verkligheten är grym för många. 
Fackföreningsrörelsen har verktygen att få utvecklingen att gå i en annan, 
och framför allt i rätt, riktning – mot ett hållbart samhälle. och för ILo 
stavas lösningen internationellt samarbete. 

”De nordiska facken 
arbetar för att skapa 
respekt för fackliga och 
andra mänskliga rättigheter 
överallt, vilket är grunden 
för social hållbarhet.”

NFS Framtidsdeklaration 2012
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guy Ryder, ILo, framhåller Nordens viktiga röst när det gäller hållbarhet i det internationella 
påverkansarbetet under sitt tal på Nordisk facklig kongress. 
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En hållbar Nordisk arbetsmarknadsmodell

Ta inte den nordiska modellen för given
hanne Bjurström, ordförande för Nordiska ministerrådet för arbetsliv 
och vid tillfället Norges arbetsmarknadsminister, framhåller att NFS är en 
viktig aktör framöver. och hon konstaterar att den nordiska modellen står 
inför stora utmaningar.

Den nordiska modellen kan inte tas för given, menar hon, även om den 
hittills har stått sig stark – med hög välfärd och trygghet. men den kostar 
och fordrar tillväxt och hög sysselsättning. Därutöver behöver modellen 
att alla på arbetsmarknaden organiseras. Det är en grundförutsättning 
för att modellen ska fungera och för att få båda parterna att vilja ingå i 
trepartsdialog, som är kärnan i den nordiska modellen. 

vissa branscher och näringar går bättre än andra. Fackanslutningen är 
därför central. Risken är att de som det går bäst för bryter sig ur och 
skapar andra inriktningar som också leder till en försvagad tillit till fackliga 
organisationer generellt. Det andra bekymret är vissa arbetsgivare 
som bryter sig ur arbetsgivarorganisationer– för att kunna betala lägre 
löner och ge sämre villkor. Det behövs två goda organiserade parter för 
konstruktiv samverkan.

Det är stora utmaningar. Det är därför viktigt att hålla fast vid det som 
åstadkommits – grunderna i den nordiska modellen är sköra och de hänger 
samman. och det krävs två parter – ja, till och med tre – om den nordiska 
modellen ska utvecklas. 

Det enda stabila är ständig förändring
Lars Dencik, professor i Socialpsykologi vid Roskilde universitet, talar till 
kongressen. han talar om postmodernitetens samhälle – en modernitet 
radikalt skild från vad som gällde förr. Det nya samhället betyder att en 
helt ny nätverkscivilisation växer fram. Den gamla nordiska modellen 
byggde enkelt uttryckt på att utföra andras instruktioner, menar han. 
Detta skedde på alla nivåer. 

Idag däremot ska vi vara bra på att sortera, välja och lösa problem. och 
fatta beslut vi kan stå för. Det är ett civilisatoriskt skifte och en helt ny 
samhällsgrammatik. Det som nu behövs är en välutvecklad social 
radar. Det är något helt annat än det som efterfrågades i det gamla 
kommandosamhället. Framtiden närmar sig fortare och fortare. och nuet 
passerar fortare – det amorterar vi ständigt. 

”De nordiska facken arbetar för att skapa goda förutsättningar för att 
upprätthålla, förankra och utveckla den nordiska kollektivavtalsmodel-
len.”

NFS Framtidsdeklaration 2012
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man behöver inte vara professor för att reda ut detta fenomen, skämtar 
Dencik. Det enda stabila är de pågående förändringarna. Detta gör att 
vissa delar av oss och vissa människor inte har det så lätt. vår vanliga vän 
av ordning och kontroll har det jobbigt. Det blir jobbigt för de företeelser 
som kräver långsiktighet och att själv vara långsiktig. Dencik menar att vi 
alla är invandrare i denna nya tid. 

Det som behövs är kaoshanteringskompetens. Att kunna överge det som 
är invant och vara öppen för flexibla förhållningssätt blir allt viktigare. 
Stresstolerans och jag-styrka behövs. Det betyder å ena sidan att man 
behöver vara sensibel med socialt gehör och å andra sidan robust 
som en stubbe. människan måste vara bägge delar för att klara av 
valfrihetsstressen. Det kommer troligen att bidra till känslan av att vara 
lite mentalt efterbliven hela tiden. människan måste hantera en slags 
epidemisk otillräcklighet.

Det behövs också språkhanteringskompetens. Och då handlar det inte 
om att kunna många främmande språk utan att kunna göra sig förstådd 
på sitt eget språk. I de förföriska frestelsernas kungarike måste alla vara 
disciplinerade och kunna lyssna med kroppen och själen. Det betyder mer 
att kunna avgöra vad som ska göras och hur det ska göras – trots att det 
inte är givet. medarbetare och medborgare ska själva kunna lösa uppgifter 
och vad och hur saker ska göras. Nu är jobbet mer eller mindre en del av 
identiteten – hela jaget är en del av produktivkraften. 

”De nordiska facken ska arbeta för att underlätta medlemmarnas 
arbetsvardag genom att verka för bättre villkor för dem som har 
otrygga eller stressiga jobb.”

NFS Framtidsdeklaration 2012

kristian Skånberg, Tco, vill föra upp frågan om gröna kollektivavtal på dagordningen medan Anne 
Skare-Nielsen, Future Navigator, sätter hela kongressalen i gungning genom att konstatera att 
lönemottagarkulturen är död. 

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012



75  

Det är kort och gott ett turboliv. Ett turboliv där man behöver en depå 
att vila upp i och återladda batterierna i. Depåstoppet består av familjen, 
menar Dencik. Det kräver en god familjepolitik, likväl som god utbildning 
och kontinuerlig kompetensutveckling och andra stödjande nätverk. 
och på detta område har de fackliga organisationerna en viktig roll att 
spela, menar Dencik. Facken kan mycket väl utgöra framtidens stödjande 
nätverksdepå. utmaningen är att kunna hantera vanmaktens konst, att 
kunna navigera utan sjökort. Lösningen är tillit till samhället och tillit till 
oss själva, avslutar Dencik. 

Gröna klausuler i kollektivavtal – är det möjligt?
kristian Skånberg, hållbarhetsekonom på svenska Tco, lyfter in ett helt nytt 
perspektiv till kongressen. vi vill föra upp frågan om gröna kollektivavtal 
på dagordningen. Framöver är förhoppningen att det ska gå att få in gröna 
klausuler i kollektivavtalen. Fackföreningsrörelsen och de avtalsslutande 
parterna skulle kunna agera själva utifrån de slutsatser som det senaste 
globala klimatmötet i Durban och hållbarhetsmötet i Rio kom fram till, 
säger han. 

Den viktigaste slutsatsen från Rio-mötet var att länderna nu ska ta fram 
hållbarhetsmått. genom att ta fram hållbarhetsmått vet man vilken riktning 
länder tar, om de närmar sig eller fjärmar sig från hållbarhetsmålen, 
menar Skånberg. och det gäller också företag som arbetar med 
hållbarhetsredovisning. Frågan är således uppe på dagordningen både 
globalt och i näringslivet. Idag ligger det i företagsledningarnas intressen 
att minska allt dyrare energianvändning och miljö- och klimatpåverkande 
utsläpp. Det leder till att det finns goda förutsättningar att diskutera 
miljöfrågor inom ramen för förhandlingarna. Det skulle kunna gå att bygga 
in olika ekologiska klausuler kring mål för minskad resursanvändning och 
miljöpåverkande utsläpp. Den politiska relevansen är hög och nu är det 
dags att göra kollektivavtalen mer resiliensskapande även på hemmaplan. 

våra medlemmars kunskap ute på arbetsplatserna måste tas till vara. Det 
är de som vet vad man kan förbättra och utveckla, och ännu mer blir det 
så om de får kompetensutveckling i form av miljöutbildningar. genom 

”De nordiska facken ska arbeta för ett arbetsliv som gör det möjligt 
att kombinera arbete, familjeliv och privatliv, genom att bl.a. öka den 
arbetsflexibilitet som dagens livspusslande arbetstagare behöver 
under perioder i sitt arbetsliv.”

NFS Framtidsdeklaration 2012

”De nordiska facken ska arbeta för en aktiv arbetsmarknads- och 
förhandlingspolitik för fler, bättre och grönare jobb.”

NFS Framtidsdeklaration 2012

NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012 i
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att få in gröna klausuler i kollektivavtalen kan fackföreningsrörelsen 
troligen också knyta nya allianser och samtidigt attrahera unga och nya 
medlemmar. gröna kollektivavtal är ett sätt att gå i takt med tiden och leva 
upp till den plattform som vi tar inom NFS idag, understryker Skånberg. 
Det ligger en taktpinne på golvet – och det behövs en orkester som spelar 
välstämt. Fackföreningsrörelsen kan inte lita på att andra gör jobbet – och 
inga organisationer i samhället har fler medlemmar än vi har. 

Det kostar att försvara Status Quo
kongressen avslutas med anne skare-nielsen från danska future navigator. 
Det kostar att försvara status quo, fastslår hon. Skare-Nielsen sätter hela 
kongressalen i gungning genom att konstatera att lönemottagarkulturen 
är död. vi kan inte förvänta oss att jobb som försvinner kommer tillbaka. 
Alla måste våga lyfta blicken och se det. Det som krävs är att facken gör 
samma transformation från puppa till fjäril som samhällsutvecklingen gör, 
illustrerar hon. Allas utmaning i framtiden är att gå från att göra mer till att 
göra bättre. Det gäller även för facken såväl som för individer.

Idag är det för mycket fokus på att vi ska ha mer av allt, menar hon. men 
det är att göra saker bättre som gör oss anställningsbara. vi kommer 
ständigt behöva utveckla vår egen mjukvara. och vi kommer att finnas i 
olika anlitande former – som fria medarbetare – i projekt och som frilans 
– inte alltid bara vara anställda. Skare Nielsens lösning är att utveckla 
omsorgsskapande samhällen som bygger på sunda och konfliktfyllda 
relationer. I omsorgsskapande samhällen finns förmågan att hantera alla 
våra omvärldsrelationer, menar hon. 

vår förmåga att sprida glädje och lycka är av betydelse – det är bilden 
av oss själva som styr hur andra ser på oss. Ibland blir vi irriterade på 
personer som säger saker som inte passar in i gängse ramar, och oftast blir 
vi ju irriterade därför att de har rätt. Det säger mer om oss själva än om 
budbäraren, avslutar Skare Nielsen. Därmed skickas viktiga tankeställare 
till kongressen och Nordens fackföreningsrörelse. 

i NoRDISk FAckLIg koNgRESS 2012
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håLLBART ARBETSLIv: EkoNomISkT, SocIALT och EkoLogISkT

nfs framtiDsDeklaratiOn
 
ANTAgEN I SAmBAND mED NoRDISk FAckLIg koNgRESS I åLESuND, 19 SEPTEmBER 2012

Framtidens hotbild mot välfärdssamhället
världen påverkas fortfarande av den ekonomiska krisen genom stor 
skuldsättning, hög arbetslöshet, ökade klyftor och social oro. många 
människor är hårt drabbade och  den ekonomiska krisen har gjort att allt 
fler länder har svårt att leverera det människor förväntar sig. Även vi i 
Norden känner konsekvenserna av den oroliga världsekonomin. Den höga 
arbetslösheten hotar den sociala stabiliteten i samhället, och även här 
hotas våra välfärdssystem av krisens konsekvenser. 

Samtidigt är jordens miljö och klimat pressade genom ökade utsläpp 
och rovdrift på naturresurser. klimatförändringen och miljöproblemen 
utmanar våra föreställningar och förhoppningar om fortsatt tillväxt och 
välstånd. Framtidens ekonomiska tillväxt och utveckling måste ske i 
samspel med naturen genom att vi, mer än hittills, utnyttjar miljöteknikens 
närings- och utvecklingspotential. 

De sammanhängande utmaningarna som vi står inför kommer att kräva 
nytänkande. Det är politikens, arbetsmarknadens parters och alla andra 
samhällsaktörers uppgift att försöka vända utmaningarna till möjligheter. 
Det gör vi genom att vara framtidsinriktade och dynamiska och tillsammans 
ställa om samhället så det blir både socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart.

De nordiska facken har en central roll att spela i utvecklingen av ett hållbart, 
solidariskt och värdeskapande arbetsliv. Framtida samhällslösningar 
måste kännetecknas av en kombination av robust motståndskraft och 
inneboende förmåga till återuppbyggande, utveckling och förnyelse – 
alltså det vi kallar resiliens. 

NFS skall därför med hållbarhet som ledstjärna fortsätta arbeta 
för att stärka och förankra den nordiska arbetsmarknads- och 
kollektivavtalsmodellen, arbeta för full sysselsättning, trygghet i 
anställningen, utvecklingsmöjligheterna i arbetslivet, förbättrad 
arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, ökad resurseffektivitet, fackliga och 
andra mänskliga rättigheter, samt rättvis fördelning både nationellt och 
internationellt.

framtiDen i
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Hållbar nordisk arbetsmarknads- och social modell
Den nordiska modellen är vårt viktigaste verktyg för att uppnå målen om 
ekonomisk, social och ekologisk utveckling, tillväxt och välstånd.

hörnstenar i den nordiska arbetsmarknadsmodellen är våra 
anpassningsbara arbetsmarknader som bygger på väl fungerande 
kollektivavtal, autonoma parter och hög utbildningsnivå. 

Aktiv arbetsmarknadspolitik, hög facklig organisationsgrad, bred 
avtalstäckning och konstruktiv samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter i arbetslivet är nödvändiga förutsättningar för stabilitet, arbetsfred 
och strukturomvandling på arbetsmarknaden.

kollektivavtalslösningar har gett reallöneökningar, trygghet och 
förutsägbarhet för både arbetstagare och arbetsgivare. Detta har gett den 
nordiska modellen hög legitimitet och tillit, samt ett starkt folkligt stöd 
utifrån kärnvärden som lika möjligheter, social utveckling, solidaritet, 
jämställdhet och ekonomisk trygghet. 

En stark offentlig sektor behövs för nödvändiga samhällsinvesteringar 
i livslångt lärande, utbildning, forskning, hållbar infrastruktur, barn- och 
äldreomsorg och universella välfärdssystem, vilket skapar ramvillkoren 
för näringslivet och därmed förutsättningarna för hög sysselsättning, hög 
produktivitet, utveckling och hållbar tillväxt.

kombinationen av starka välfärdssystem, flexibla arbetsmarknadsmodeller 
genom förhandlingar och allt grönare företag och verksamheter stärker 
den nordiska konkurrenskraften.

genom kollektivavtalen har facken ett verktyg att utveckla den sociala 
hållbarheten, genom att värna arbetsmiljö och hälsa.

Hållbar ekonomisk tillväxt 
Ekonomisk tillväxt måste bygga på socialt ansvarstagande, värdeskapande 
och grön omställning.

Politikens spelregler måste utformas så att det samhällsekonomiskt 
lönsamma även blir lönsamt för privatpersoner och företag.

Sund och öppen konkurrens är viktig för effektivitet och värdeskapande, 
men måste alltid följas av global respekt för fackliga och andra mänskliga 
rättigheter, samt ett stort mått av konstruktivt samarbete och samhälleliga 
investeringar i utbildning och hållbar infrastruktur. 

Fackliga organisationer spelar en viktig roll för att främja en ekonomiskt 
hållbar utveckling genom att teckna balanserade avtal, vilka skapar goda 
villkor för arbetstagarna, företagen och samhällsekonomin.

kollektivavtalens omfattning av fortbildning och incitament för 
anställda att öka sitt yrkeskunnande, gynnar också arbetsgivarna och 
samhällsekonomin.

i framtiDen
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globaliseringen ger större möjligheter att delta i den ökande världshandeln 
men också global konkurrens, vilket ställer större krav på företagen 
att upprätthålla konkurrenskraften genom forskning, utveckling och 
innovation. 

Arbetskraftsrörligheten ger människor nya möjligheter som kan  bidra till 
utveckling och innovation men kräver samtidigt bättre verktyg mot social 
dumpning och svart ekonomi.

krisen har visat att marknadslösningarna och regleringen av de finansiella 
systemen är bristfälliga. Detta understryker behovet av en ändamålsenlig 
reglering av de finansiella systemen, på nationell nivå liksom på europeisk 
och global nivå.

Hållbar ekologisk utveckling 
Norden behöver lönsamma företag, välfungerande verksamheter, 
inkluderande samhällen, starka fackliga organisationer, robusta 
välfärdssystem, välmående ekosystem och samarbetande stater som 
tillsammans borgar för en hållbar utveckling.

Det internationella samarbetet har hittills haft svårt att uppnå bindande 
avtal om utsläppsminskningar och andra åtgärder som kan möta 
klimatutmaningarna. Det behövs således starkare opinionsbildning för 
att förmå staterna att vidta nödvändiga åtgärder. här kan facken spela en 
viktig roll.

Den roll som arbetsmarknadens parter kan spela för att integrera 
den ekologiska hållbarhetsdimensionen i samhällsutvecklingen bör 
utredas och utvecklas. arbetsmarknadens parter bör framöver verka för 
utsläppsminskningar, samt energi- och resurseffektivisering till gagn för 
såväl företag, människor som ekosystem. 

miljöpåverkan och klimatförändringar påverkar ekosystemen och därmed 
också människors hälsa och försörjningsmöjligheter.

Tilltagande miljö- och resursproblem ställer krav på grön omställning, 
vilket ger möjligheter för dem som tidigt tar fram hållbara lösningar.

framtiDen i
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De nordiska fackens framtidsinriktade utfästelse är att arbeta för:
Ett hållbart arbetsliv där såväl den sociala som de ekonomiska och 
ekologiska dimensionerna utvecklas på ett hållbart sätt; 

goda förutsättningar för att upprätthålla, förankra och utveckla den 
nordiska kollektivavtalsmodellen;

Att vara relevanta fackliga organisationer som genom ständig utveckling 
gör det möjligt att upprätthålla en hög facklig organisationsgrad;

Social hållbarhet med välfärdssystem som stöder människor i de 
förändringar som krävs;

Respekt för fackliga och andra mänskliga rättigheter överallt, vilket är 
grunden för social hållbarhet;

ekonomisk hållbarhet med företag, verksamheter, arbetsplatser och 
finansiella system som tål påfrestningar och kan återhämta sig efter de 
chocker som verkar komma allt tätare;

ekologisk hållbarhet med resilienta ekosystem, som kan förse oss med 
förnybara naturresurser och ekosystemtjänster;

Att den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och ILos konventioner, ska 
respekteras inom eu-systemet;

Att hitta lösningar och strategier för att säkra att anställda och företag 
arbetar under lika villkor på våra arbetsmarknader;

En aktiv arbetsmarknads- och förhandlingspolitik för fler, bättre och 
grönare jobb;

Att det goda arbetet ska komma fler till del genom att skapa en inkluderande 
arbetsmarknad med ett inkluderande arbetsliv;

i framtiDen
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jämställdhet och integration i arbetslivet;

Full sysselsättning, trygghet i anställning och särskilda insatser mot 
ungdomsarbetslöshet;

mer arbetstagarinflytande när det gäller den egna arbetsmiljön;

Att underlätta medlemmarnas arbetsvardag genom att verka för bättre 
villkor för dem som har otrygga eller stressiga jobb;

Ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera arbete, familjeliv 
och privatliv, genom att bl.a. öka den arbetsflexibilitet som dagens 
livspusslande arbetstagare behöver under perioder i sitt arbetsliv;
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AFL-cIo  The American Federation of Labor and congress of 
Industrial organizations. Amerikansk centralorganisation.

BASTuN  Baltic Sea Trade union Network, nätverk för fackliga 
organisationer kring östersjön. 

cBSS council of the Baltic Sea States, på svenska 
östersjöstaternas råd.  

cFDT confédération française démocratique du travail, fransk 
centralorganisation. 

cgIL confederazione generale Italiana del Lavoro, på engelska 
Italian general Labour confederation, centralorganisation i 
italien. 

cISL  confederazione Italiana Sinda cati Lavoratori, på engelska 
Italian confederation of Trade unions, centralorganisation 
i italien. 

DEFS Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, på 
svenska EFS och engelska ETuc. 

DgB Deutscher gewerkschaftsbund, Tyska 
Landsorganisationen.

EAkL Eesti Ametiühingute keskliit, på engelska Estonian Trade 
union confederation, estländsk centralorganisation. 

EEc  European Economic community

EF  Europeiske Fellesskap, samma som Eg och föregångare till 
eu. 

EFS  Europeiska fackliga samorganisationen, på engelska ETuc, 
på danska och norska Defs.

EFTA European Free Trade Association, Europeiska 
frihandelssammanslutningen, för utförligare beskrivning 
se fotnot i kaare Sandegrens text. 

eg europeiska gemenskapen, samma som ef och föregångare 
till Eu. 

eu europeiska unionen

FFI Fria Fackföreningsinternationalen, på engelska IcFTu och 
föregångare till IFS/ITuc. 

FgTB  Fédération générale du Travail de Belgique, Belgisk 
centralorganisation.

FNv  De Federatie Nederlandse vakbeweging, är en 
Nederländsk centralorganisation.  

förkOrtningar
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Fo Force ouvriere, Fransk facklig centralorganisation.

gTL/ogBL confédération générale du Travail du Luxembourg, på 
engelska general confederation of Labour of Luxembourg, 
centralorganisation i Luxemburg. 

IcFTu  The International confederation of Free Trade unions, på 
svenska FFI och föregångare till IFS/ITuc.

IFS Internationella Fackliga Samorganisationen, på engelska 
ITuc. 

ILo  International Labour organization, på svenska 
Internationella Arbetsorganisationen.   

Intersindical Det officiella namnet på detta fackförbund är idag 
confederação geral dos Trabalhadores Portugueses, cgTP 
eller på engelska general confederation of the Portuguese 
Workers. cgTP är en portugisisk centralorganisation, 
kopplad till kommunisterna. 

ITuc International Trade union confederation, på svenska IFS.  

LBAS Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, på engelska Free 
Trade union Federation of Latvia, är en centralorganisation 
i Lettland.  

nmr nordiska ministerrådet

NSZZ  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”, 
Polsk facklig centralorganisation. 

SAmAk  Samarbetsorganisationen för de nordiska 
socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen.

SgB Schweizerische gewerkschaftsbund, på franska union 
syndicale suisse uSS, är en Schweizisk centralorganisation. 

TuAc  Trade union Advisory committee, den rådgivande fackliga 
kommittén till oEcD.

Tuc  Trade union congress, är en centralorganisation i 
storbritannien. 

uil unione italiana del lavoro, på engelska italian labour 
union. Italiensk centralorganisation.  

øgB/ögB österreichische gewerkschaftsbund, österrikisk 
centralorganisation. 
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tack

vi vill avslutningsvis tacka alla som bidragit med sina texter till denna 
historiska återblick. utan er hade detta inte varit möjligt. vi vill även tacka 
er som gett oss tips, idéer och pusselbitar att spåna vidare på. Speciellt vill 
vi tacka Inga-Britt Nilsson som bidragit med sina historier och tankar, en 
uppskattad medarbetare som kort efter Nordisk Facklig kongress hastigt 
gick bort. Ett stort tack även till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i 
Stockholm och oslo, samt till Lo Norge som grävt i sina arkiv när vi inte 
lyckats hitta dokument i vårt eget. vi vill också tacka alla er som skickat 
bilder till oss, bland annat markku jääskeläinen, Pirkko Nikula, Frode 
sandberg, sune ahlén och Ágúst bogason. 
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