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Övergripande mål
Den nordiska fackföreningsrörelsens övergripande mål är att främja ett hållbart, inkluderande och 
rättvist arbetsliv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt. Vi arbetar i ett 
brett perspektiv för fackliga och demokratiska fri- och rättigheter och för jämlikhet och jämställd-
het. Utgångspunkter för detta är full sysselsättning, hållbarhet, att stärka arbetstagarnas rättigheter 
och villkor, trygga anställningar, möjligheter till utveckling och livslångt lärande i arbetslivet samt 
förbättrad arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet.

Målet överensstämmer bland annat med FN:s Agenda 2030 mål åtta, som utgör kärnan i den 
nordiska modellen. Genom detta kan modellen med starka parter på arbetsmarknaden och 
social dialog bidra till att uppfylla hela Agenda 2030. Således blir den nordiska modellen ett mål i 
sig, såväl som ett verktyg för att uppnå agendans alla 17 mål för hållbar utveckling, vilka inte kan 
betraktas isolerade från varandra.  I det här perspektivet är organisering på såväl arbetstagar- som 
arbetsgivarsidan av fundamental betydelse, inte bara för främjandet av fred och ro på arbets-
marknaden, flexibilitet, omställningsförmåga och sociala rättigheter, utan också för den sociala 
sammanhållningen i stort.

Utmaningar
Fred, demokrati och samarbete är några av de skäl som gör att vi i den nordiska fackförenings-
rörelsen i grunden har ett positivt förhållningssätt till europeiskt samarbete. Ett annat viktigt skäl, 
som är särskilt giltigt för små och öppna ekonomier som de nordiska länderna, är de tusentals 
arbetsplatser och bättre tillgång på varor och produkter som skapats genom handel med andra 
europeiska länder på den inre marknaden.

Samhället genomgår just nu genomgripande förändringar, på alla nivåer och på många områden. 
Inte minst inom EU är detta utmaningar som den nordiska fackföreningsrörelsen har att förhålla 
sig till. Globalisering, klimatförändringar, den tekniska utvecklingen och förändrade demografiska 
strukturer är några megatrender som på olika sätt påverkar fackföreningsrörelsen i stort såväl som 
den enskilde medlemmen och den icke-organiserade löntagaren i sina dagliga liv. Detta kräver en 
hållbar och rättvis omställning – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Områden
• Ett demokratiskt Europa
• Ett jämlikt Europa
• En europeisk social modell
• Ett jämställt Europa
• Framtidens arbetsliv och arbetsmiljö
• En grön och välmående planet
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Ett demokratiskt Europa

Prioriteringar:
• Att genom facklig organisering främja den enskilde individens och civilsamhällets 

demokratiska inflytande och engagemang i samhället.
• Ett arbetsliv som tillvaratar löntagarnas intressen. Det bästa vaccinet mot odemokratiska 

rörelser och organisationer är rättvisa löner, goda anställningsförhållanden och full 
sysselsättning.

• Att rättsstatens principer och demokratiska och fackliga rättigheter respekteras och  
efterlevs.

• En ökad kunskap om demokratins grundläggande förutsättningar och en starkare lokal 
arbetsplatsdemokrati i samarbete med arbetsgivare.

• En stärkt europeisk facklig samorganisation (EFS) genom ökad organisering och en  
effektiv organisation.

• Att arbetsgivare och EU-kommissionen bidrar till att en starkare europeisk social dialog.

Demokratin och rättsstaten är några av samhällets viktigaste framsteg, då det 
syftar till att garantera allmän och lika rösträtt, åsikts-, yttrande- och organisa-
tionsfrihet, maktdelning och efterlevnad av lagar och fackliga och andra mänskliga 
rättigheter. Dessa värden utmanas och hotas av auktoritära krafter i EU och flera 
europeiska länder. 

I förlängningen kan detta påverka arbetslivet negativt, genom att fackförenings-
rörelsens möjligheter att verka för ett bättre arbetsliv hämmas när också fackliga 
och sociala rättigheter kränks. Det gäller även för andra för den nordiska fack-
föreningsrörelsen viktiga ambitioner och värden, som exempelvis på jämställdhets- 
och utbildningsområdet.



Ett jämlikt Europa

Hög ekonomisk jämlikhet är bra av flera skäl. Det främjar å ena sidan konkurrens- 
kraft och tillväxt och å andra sidan en god social sammanhållning. Men jämlikheten 
är på väg åt fel håll. Dokumenterad i flera studier, av bland annat OECD, IMF och 
Världsbanken, är detta en utveckling som sedan 1980-talet inneburit att allt färre 
tagit en större andel av samhällets välstånd. 

Detta är i hög grad resultatet av en ekonomisk politik som sedan 80-talet främjat 
avregleringar, förändrade skattesystem och färre offentliga investeringar. Det sker 
också en monopolisering av näringslivet, där få men stora technologiföretag med 
få anställda lägger allt större beslag på de värden som samhället skapar. Detta är 
exempel på en negativ utveckling som ökar ojämlikheten. 

Prioriteringar:
• Starka samhällskontrakt, där det offentliga garanterar tillgång till kvalitativa välfärds-   tjän-

ster och grundläggande trygghet för medborgarna, och arbetsmarknadens parter in-
kluderas och tar aktivt ansvar för en konkurrenskraftig och uthållig utveckling av  
arbetsmarknadens villkor. 

• Att anständigt arbete och anständiga löner kommer alla till del. 
• Att fenomenet med social dumping och arbetslivskriminalitet försvinner. 
• Att politiska beslutsfattare ska prioritera bekämpandet av skattefusk, skatteundan- 

dragande och skadlig skattekonkurrens.



En europeisk social modell

Ett reglerat arbetsliv och en väl fungerande välfärd garanterar arbetstagares  
rättigheter, verkar omfördelande och bidrar till social sammanhållning, tillväxt och 
konkurrenskraft. Det är ett tydligt samband som Norden och den nordiska  
modellen är ett gott exempel på. Arbetsmarknader och offentlig välfärd ska i en-
lighet med subsidiaritetsprincipen vara undantagna den fria konkurrensens princi-
per och primärt ligga under medlemsländernas ansvarsområde. 

EU:s inre marknad, med fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital innebär 
många utmaningar för sociala rättigheter och principer – särskilt sett i ljuset av att 
politiken under lång tid, på bekostnad av just sociala rättigheter, premierat ekono-
miska friheter. Det påverkar parternas förmåga att hantera arbetslivets utmaningar 
och medlemsländernas möjlighet att bedriva välfärd i offentlig regi. För samhället 
och den europeiska sociala sammanhållningen är denna obalans osund.

Prioriteringar:
• En välfungerande social dialog mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå.
• Att stå bakom och aktivt delta i implementeringen av en social dimension inom EU, som 

komplement till tidigare fokus på konkurrens och fri rörlighet för företag.
• Ett socialt protokoll som har syftet att upprätta balans mellan ekonomiska friheter och 

sociala rättigheter.
• Att EU inom ramen för långtidsbudgeten inför en ny EU-fond för partssamverkan. Syftet 

med fonden ska vara att främja uppbyggnad, kapacitetsbyggande och utveckling av  
starka, oberoende och effektiva system för social dialog i de EU-länder där detta behövs.



Ett jämställt Europa

Jämställdhet handlar om att motverka diskrimineringen av alla som inte tillhör  
normen, oavsett om det gäller kvinnor eller LHBTQ-personer. Vidare är   
jämställdhet är en förutsättning för hög sysselsättning och ekonomiskt välmående 
samhällen. Detta är enligt OECD ett samband som är väl synligt i Norden. 

Än finns dock mycket att göra avseende arbetsliv och strukturer, bland annat vad 
gäller lön, utbildning och arbetsförhållanden och villkor. Även i Norden. På detta 
tillkommer utmaningar med de auktoritära krafternas frammarsch. Jämställdhet, 
med kvinnors rättigheter och mäns ökande deltagande i familjeliv, återfinns bland 
de framsteg som rullas tillbaka när auktoritära krafter kommer till makten. 

Prioriteringar:
• Att främja diskussionen om jämlika rättigheter för kvinnor och män.
• Ett ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden.
• Att lönerna är rättvisa, jämlika och transparenta.
• Ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.



Framtidens arbetsliv och arbetsmiljö

Det finns ett stort behov av att ställa om, ur perspektivet av teknologisk utveckling 
och framtidens arbetsliv. Med en accelererande digitalisering, automatisering och 
ökat användande av artificiell intelligens är det viktigt att säkerställa ett arbetsliv 
som är baserat på fackliga och sociala rättigheter, den enskilde löntagarens  
integritet och säkerhet, hög kompetens och en hög utbildningsnivå. 

De tekniska framstegen, beroende på hur de hanteras, kan ha en positiv såväl som 
negativ effekt på den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Uppnådda framsteg vad 
avser arbetsliv och arbetsmiljö kan och ska inte försämras. Tvärtom kan arbets- 
miljön bara förbättras, i alla avseenden och dimensioner i arbetslivet.

Prioriteringar:
• Att vinster från ny teknologi fördelas rättvist och jämlikt.
• Att ny teknologi ska bidra till en bättre arbetsmiljö.
• Att utbildningspolitiken lägger grunden för livslångt lärande, digitala kompetenser,  

kompetensutveckling och vidareutbildning.
• Att ny teknologi utvecklas parallellt med lagstiftning och kollektivavtal som skyddar  

den enskilde individens kontroll över arbetsliv och persondata.
• Att arbetstagare inte arbetar i ett arbetsrättsligt ingenmansland. Regler ska utformas   

så att internationella företag bidrar till samhället.



En grön och välmående planet

Prioriteringar:
• Att främja social dialog och trepartssamtal på alla nivåer, nationellt, regionalt och  

europeiskt. Just Transition förutsätter trepartssamtal på alla nivåer.
• Att målsättningen är att verka för kollektivavtal med så kallade ”gröna klausuler”, som 

bidrar till en grön och hållbar omställning samtidigt som löntagarnas lön-, arbetsvillkor 
och kompetensutveckling garanteras   

• Att EU:s regionalfonder fokuserar på hållbar omställning för minskad klimatpåverkan.  
• Att en EU-strategi utvecklas för hur vi ska uppnå en rättvis omställning och målen i  

Parisavtalet om fossilfrihet. En sådan strategi bör inbegripa en ansvarsuppdelning  
mellan EU och medlemsländerna. 

Samhället är i behov av omställning i perspektivet av framtidens arbetsliv såväl 
som ur ett miljö- och klimatperspektiv. Koldioxidhalterna i atmosfären måste  
begränsas och minskas om vi ska nå målen i Parisavtalet. Det innebär en stor 
omställning av våra energisystem och konsumtionsmönster, vilket i förlängningen 
påverkar vårt arbetsliv och våra försörjningskällor. 

Det är viktigt att säkerställa att omställningen är rättvis, hållbar och jämlik (s.k. Just 
Transition) och att den inte lastas på den enskilde individen, då detta i första hand 
är en strukturell utmaning. Genom rätt investeringar och rätt politiska priori- 
teringar, som främjar kompetensutveckling, forskning och utveckling och 
förnyelsebara energikällor, kan vi alla vinna genom hållbar tillväxt och bättre 
konkurrenskraft.


