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orræna verkalýðssambandið (NFS) er regnhlífasamtök heildarsamtaka launafólks á Norðurlöndum með meira en 8,5 

milljónir félaga. Aðild að Norræna verkalýðssambandinu eiga fimmtán heildarsamtök launafólks, starfsfólks í 

almannaþjónustu og háskólamanna á Norðurlöndum. Hlutverk Norræna verkalýðssambandsins er að þétta samstarf 

aðildarsamtakanna í þágu félagsmanna með því að skiptast á reynslu, gæta hagsmuna og vinna saman að sameiginlegum 

markmiðum. Aðild að Norræna verkalýðssambandinu eiga FH og Akademikerne í Danmörku, SAK og STTK í Finnlandi, Samtak 

í Færeyjum, SiK á Grænlandi, ASÍ, BSRB og BHM á Íslandi, LO, YS og Unio í Noregi og LO, TCO og Saco í Svíþjóð. 
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Yfirlýsing stjórnar Norræna verkalýðssambandsins 

 

Í hverju felast réttlát umskipti fyrir Norðurlönd? 

- Loftslagsstefna, vinnumarkaður og norræna líkanið 

Norðurlönd verði sjálfbært og samþætt svæði á heimsmælikvarða fyrir 2030. Þetta er sameiginlegt 

markmið forsætisráðherra Norðurlanda í ríkisstjórnarsamstarfi landanna og fyrir löndin í heild sinni, 

framtíðarsýn sem Norræna ráðherranefndin ítrekaði í yfirlýsingu á loftslagsráðstefnunni í Glasgow (10. 

nóvember). 

Við fögnum framtíðarsýninni sem og yfirlýsingunni. Við styðjum þá viðleitni alþjóðasamfélagsins að 

stemma stigu við loftslagsbreytingum. Með það að leiðarljósi viljum við beina sjónum að því sem í 

Parísarsamkomulaginu er nefnt réttlát umskipti og einnig er getið í yfirlýsingu ráðherranefndarinnar. En 

hvað þýða réttlát umskipti fyrir framtíðarsýn forsætisráðherranna og getu Norðurlanda til að draga úr 

losuninni? 

Í skýrslunni „The road towards a carbon-free society“ (2020) segjum við að fyrir tilstilli áætlunar 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um mannsæmandi störf fyrir alla (Decent Work Agenda) séu 

sterk tengsl milli réttlátra umskipta og norræna líkansins: Hvort tveggja snýst um öryggi á tímum 

umskipta og breytinga en einnig að stefna í loftslagsmálum knýr fram skipulagsbreytingar á hagkerfum 

og þar af leiðandi vinnumarkaði, sem geta falið í sér áskorun fyrir launafólk og atvinnulíf – einnig á 

Norðurlöndum. 

Engu að síður eru Norðurlöndin vel í stakk búin til að vera í fararbroddi í aðlögun að 

loftslagsbreytingum án þess að það bitni á mikilli samkeppnishæfni og jöfnuði í löndunum. Með þessu 

getum við aukið samþættingu og nálgast markmiðið um að verða sjálfbært svæði á heimsmælikvarða. 

Til þess að það takist verða Norðurlöndin að taka höndum saman um að gera öflugar ráðstafanir til að 

bregðast við loftslagsbreytingunum og nýta til fulls þau tækifæri sem leynast í hinum þremur stoðum 

norræna líkansins (þríhliða samráði ríkis og aðila vinnumarkaðarins, velferðarkerfinu og hagstjórn) á 

komandi árum. 

Við leggjum til að Norræna ráðherranefndin og ríkisstjórnir Norðurlanda hafi frumkvæði að árlegum 

norrænum fundi fyrir þríhliða viðræður ríkisstjórna, atvinnurekenda og samtaka launafólks. Tilgangur 

fundarins verði að knýja fram skipulagsbreytingar og græn umskipti með því að: 

• kveikja norrænar samræður um þverlæga stefnu í loftslags-, atvinnulífs- og 

vinnumarkaðsmálum; 

• hvetja til umhverfisvænna sjónarmiða í tvíhliða og þríhliða samningaviðræðum á landsvísu 

og innan atvinnugreina 

• útskýra mikilvægi fjárfestinga til atvinnusköpunar í umhverfisvænum atvinnugreinum 

• útskýra mikilvægi menntunar og símenntunar út frá sjónarhóli vinnumarkaðs til framtíðar 

• útskýra mikilvægi almannatrygginga og réttinda á vinnumarkaði sem drifkrafts umskipta 

sem nauðsynlegar eru vegna loftslagsbreytinga 

• læra af góðu fordæmi hvers annars, sem og af alþjóðavettvangi. 
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