
Inkluderende omstilling, fra København til Katowice  

Fra Nord- og Sør-Amerika, fra Afrika, Asia, Oseania og Europa. I dag ventes 1200 delegater 

fra alle verdenshjørner til International Trade Union Confederations (ITUC) kongress i 

København, som for et par dager blir den globale fagbevegelsens hovedstad. Den nordiske 

fagbevegelsen er en del av denne internasjonale faglige familien, og sammen representerer vi 

mer enn 200 millioner arbeidstakere. Vi hilser 167 land velkommen til København. 

Det ligger en symbolikk i at vi møtes nettopp i København, setet for det nordiske samarbeidet 

og scenen for klimatoppmøtet for et par år siden. Samtidig som vi har samlet oss til kongress 

for å fatte vedtak om retningen for den kommende mandatperioden – for å diskutere 

bærekraftig utvikling og finne løsninger på utfordringer i vår felles framtid – innledes FNs 

klimatoppmøte i Katowice i Polen. 

Det kan tegnes et dystert bilde av vår omverden. Populistiske bevegelser som underminerer 

fred, sikkerhet og de demokratiske institusjonene dette hviler på. Tekniske landevinninger 

som kan bidra til økte kløfter hvis gevinstene ikke fordeles likt. På toppen av alt dette: 

Klimaendringer med stigende havnivåer og skogbranner, ikke bare på steder langt borte, som i 

California, men også tett på. 

Sammen kan vi gjøre noe med utfordringene. Det er derfor verdens land, med Norden i 

bresjen, har utarbeidet internasjonale agendaer for forandring i retning av et bærekraftig 

samfunn, som FNs Agenda 2030. Det er en utvikling vi i fagbevegelsen er en konstant 

pådriver for. Landene våre har forpliktet seg til å bekjempe fattigdommen, klimaendringene 

og miljøødeleggelsen, virke for likestilling og likhet, tilby en god utdanning til alle, gjøre 

industriene våre bærekraftige og samfunnene våre fredelige og inkluderende, for å nevne noe. 

Målene for bærekraftig utvikling må dessuten ses i en sammenheng. Likestilling og kvinners 

deltakelse for å begrense klimaendringenes skadevirkninger, som for eksempel 

flyktningstrømmer, er et slikt eksempel. Vi er derfor glade for at Nordisk ministerråd, under 

Islands formannskap, tydelig prioriterer Agenda 2030 og bærekraftig utvikling i sitt program. 

Bærekraftig utvikling bør være et nordisk varemerke. 

I fagbevegelsen er vi selv en del av den bærekraftige utviklingen, ved at vi i forhandlinger 

med arbeidsgiverne og i overensstemmelse med den nordiske modellen kan utarbeide 

omstillingsprogrammer for et bærekraftig arbeidsliv. Internasjonalt snakker man om sosial 

dialog, og det er et spørsmål som berører alle land og verdensdeler, ikke bare Norden. Spesielt 

viktig for oss er derfor mål åtte om anstendig arbeid. 

For å ta vår egen region som eksempel. Den nordiske modellen og mål åtte bidrar sterkt til 

den høye likestillingen og likheten i Norden, og er dermed også viktig for å oppnå redusert 

ulikhet. Gjennom partnerskapet mellom fagbevegelse, arbeidsgivere og regjeringer som den 

nordiske modellen innebærer, kan vi også lykkes med trygghet i endring og en inkluderende 

omstilling til en grønn økonomi der anstendige arbeidsvilkår opprettholdes, såkalt Just 

Transition. Ut over kongressdiskusjonene om grønn omstilling, og for at alle kongressens 

1200 delegater skal få et innblikk i hvordan vi i Norden håndterer disse utfordringene, 

kommer kongressen til å ta turen over Øresund for et studiebesøk i Malmö – en gang en stolt 

verftsby med Kockumskranen i sentrum, i dag en blomstrende universitetsby med bærekraft 

som rettesnor. 



Anstendige arbeidsvilkår og sosial dialog er en forutsetning for en vellykket omstilling. 

Kanskje er dette også selvfølger for de fleste i Norden. Slik er det imidlertid ikke alltid, og vi 

trenger ikke reise særlig langt for å finne faglige kollegaer og venner som kan vitne om det 

motsatte. Derfor må de nordiske regjeringene og Nordisk ministerråd, som sammen med oss 

er bærere av den nordiske modellen, tydelig ta avstand fra disse krenkelsene. Norden må bli 

tydeligere på at mål åtte om anstendig arbeid er grunnleggende. Rettighetsperspektivet kan 

ikke understrekes nok. Faglige rettigheter er menneskelige rettigheter, og skal sikres 

uvilkårlig og universelt. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner 

skal implementeres effektivt verden over. 

Det er ingen tilfeldighet at ITUCs kongress holdes i Norden. Flere og flere søker inspirasjon 

og retter sine kompasser mot landene som ligger på høye breddegrader under det arktiske 

himmelhvelvet. Egentlig er det ikke så overraskende. Landene våre rangeres høyt på lister 

som Human Development Index over likestilling, økonomisk likhet, tillit, lav korrupsjon, 

optimisme og lykke. Fra en økonomisk synsvinkel hører vi nye toner fra OECD, som i sin nye 

jobbstrategi – veiledende og med stor innflytelse på den internasjonale 

arbeidsmarkedspolitiske debatten – peker på Norden og understreker at det ikke bare er mulig 

å lykkes med å kombinere økonomisk vekst med høy sosial standard, men at det også er 

ønskelig. Lignende utsagn, om enn noe uventet, høres fra Verdens økonomiske forum. 

Regionen vår er godt kjent for bærekraftig utvikling. Vi er også kjent for et sterkt 

internasjonalt engasjement. Vi i fagbevegelsen tror, akkurat som det islandske formannskapet 

for 2019 i Nordisk ministerråd, at Norden har en sterk stemme og bør gjøre seg hørt i FNs 

generalforsamling, FNs klimatoppmøter og FNs kvinnekommisjon, overfor G20. Men 

stemmen kan bli sterkere. Og det må skje allerede nå på klimatoppmøtet – COP 24 – i 

Katowice. Vår verden og framtidige generasjoner forventer, av oss alle, at vi stiller om til et 

bærekraftig samfunn. Og at omstillingen også er rettferdig: Just Transition. Det er budskapet 

til Nordisk ministerråd fra ITUCs kongress. 
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