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SAMAKin sääntöjen mukaan ”vuosikokous hyväksyy SAMAKin
toimintasuunnitelman”.
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Poimintoja SAMAKin vuoden 2017 toiminnasta:
- Vuosikokous Voksenåsenilla tammikuussa
- Viisi hallituksen (puolue- ja SAK-/LO-sihteeriryhmän) kokousta
- Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ryhmän ja EU-ryhmän mandaatit
- Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ryhmän kaksi kokousta (huhtikuussa ja
marraskuussa)
- EU-ryhmän kaksi kokousta (Brysselissä maaliskuussa ja Kööpenhaminassa
marraskuussa)
- Tulevaisuuden työelämää käsittelevän suuren NordMod 2.0 selvityshankkeen toteuttaminen ajatushautomo Tidenin johdolla
- Tulevia prioriteetteja koskeva kirje Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmälle (S&D)
- Pohjoismainen ”Roadshow” sosiaalisesta polkumyynnistä pohjoismaisen
mallin haasteena. Avoimet tilaisuudet Kööpenhaminassa, Akureyrissä ja
Tukholmassa (Oslossa 22.1.2018, Helsingin tilaisuutta suunnitellaan).
Yhteistyö Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän kanssa
CEVEAn SAMAKille laatiman raportin ja Poul Nielsonin raportin pohjalta
- Pohjola-koulun 2. vuosikurssin päättäjäiset ja 3. vuosikurssin aloitus
- Pohjola-koulun kehittämistä käsittelevä työryhmä
- Aloite yhteistyöstä kampanjavälineiden kehittämiseksi Tanskan puolueen
johdolla
- Ulospäin suuntautuvan viestinnän tehostaminen. Sosiaalisen median käytön
lisääminen. Pohjoismaisille lukijoille suunnattu pamfletti ”Pohjoismainen
malli 6 minuutissa!” kaikilla pohjoismaisilla kielillä ja ”The Nordic Model
for Dummies” englanniksi, espanjaksi ja latviaksi ulkomaisille lukijoille.
- Pääsihteeri valittu sosiaalidemokraattien eurooppalaisen ajatushautomon
FEPS:n (Foundation for European Progressive Studies) varapuheenjohtajaksi
ja rahastonhoitajaksi
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- Ensimmäinen yhteinen kokous meitä lähellä olevien pohjoismaisten
ajatushautomoiden kanssa, joulukuu.
SAMAKin sihteeristö on Oslossa. Norjan LO:n projektivarojen turvin on saatu
lisäresursseja, mikä vastaa noin yhtä puoliaikaista poliittista asiantuntijaa (Silje
Rygland). Näin sihteeristöllä on käytössään suunnilleen kaksi miestyövuotta.
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SAMAKin toiminnan lähtökohtana tulee myös vuonna 2018 olla pohjoismaisen
mallin turvaaminen ja kehittäminen. Siinä on paljolti kyse Arlandan-julistuksen
seurannasta sekä kansainvälisen työn ja viestinnän kehittämisestä. Sen lisäksi on
kiinnitettävä enemmän huomiota teknisiin ratkaisuihin ja yhteiskunnalliseen
osallistumiseen yhteiskunnan kehityksen ja pohjoismaisen mallin vauhdittajina
ja edellytyksinä.
Itsenäisenä päämääränä on käyttää, uusiokäyttää ja välittää SAMAKin viime
vuosien hankkeita ja raportteja.1
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SAMAK keskittyy vuonna 2018 seuraaviin painopistealueisiin:
- Järjestäytyneen ja ihmisarvoisen työelämän turvaaminen ja kehittäminen
Pohjoismaissa NordMod 2.0 -hankkeen ja Arlandan-julistuksen seurantana
- Pohjola-koulun tulevien vuosikurssien suunnitteleminen ja toteuttaminen
- Pysyvän yhteistyön käynnistäminen meitä lähellä olevien pohjoismaisten
ajatushautomoiden kanssa
- Tanskan LO:n organisaatioprosessin tiivis seuraaminen
- Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen ja sen kehityksen seuraaminen
EU:ssa/Etassa sekä näkökantojen koordinointi
- SAMAKin viestintätyön tehostaminen ja kohdentaminen erityisesti
pohjoismaisen mallin ja työelämän osalta muun muassa NordModhankkeissa tuotetun laajan aineiston valossa
- Huomion kiinnittäminen teknisiin ratkaisuihin ja yhteiskunnalliseen
osallistumiseen pohjoismaisen mallin tulevaisuuden vauhdittajana ja
edellytyksenä.

NordMod2030, NordMod 2.0, ”Flyktninger – Krise for den nordiske modellen?” (Pakolaisia
ja pohjoismaista mallia käsittelevä raportti, Anne Britt Djuve, Fafo), ”Kaikki mukaan”
(raportti, jonka työelämään integroitumisen työryhmä on laatinut Kristine Kallsetin johdolla),
”Fremtidens flytrafik på fair vilkår” (Heunicken raportti, joka käsittelee reilua kansainvälistä
lentoliikennettä), ”Nordiske tiltag mot social dumping” (CEVEAn raportti sosiaalisesta
polkumyynnistä).
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