Ehdotus SAMAKin toimintasuunnitelmaksi 2019
1
SAMAKin sääntöjen mukaan ”vuosikokous hyväksyy SAMAKin
toimintasuunnitelman”.
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Poimintoja SAMAKin vuoden 2018 toiminnasta:
-

-

-

-

-

-

Arlandassa helmikuussa pidetty työläiskongressi, jossa hyväksyttiin
Arlandan-julistus ”Turvana osaaminen”.
Neljä hallituksen (puolue- ja SAK-/LO-sihteeriryhmän) kokousta:
Helsingissä, Bornholmilla, Tukholmassa ja Oslossa. Hallitus on
käynnistänyt työn SAMAKin tulevan kehityksen arvioimiseksi.
Hallitus on seurannut Tanskan LO:n ja FTF:n fuusion etenemistä ja pannut
merkille, että uusi keskusjärjestö, Fagbevægelsens Hovedorganisation,
hakee SAMAKin jäsenyyttä.
Puoluejohtajakokous Tukholmassa 5. marraskuuta.
EU-/Eta-ryhmän kaksi kokousta (Brysselissä toukokuussa ja Helsingissä
lokakuussa). Ryhmää johtaa Jeppe Kofod. Ryhmä on luovuttanut puolue- ja
SAK-/LO-sihteeriryhmälle laajan muistion, joka käsittelee Pohjoismaita ja
tulevaisuuden Eurooppaa.
Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ryhmän kokous Kööpenhaminassa
elokuussa. Ryhmää johtaa Margot Wallström.
Pohjola-koulun kolmannen vuosikurssin päättäjäiset ja neljännen
vuosikurssin aloitus. Hallitus on kehittänyt Pohjola-koululle uuden
ohjausjärjestelmän, jonka tavoitteena on houkutella lisää osallistujia,
alentaa osallistumismaksua ja lisätä hallinnoinnin ennustettavuutta.
Hallitus on perustanut Pohjola-koulun entisiä oppilaita varten Pohjolakoulun alumnit. Alumnien hallituksen puheenjohtajana toimii Emilia Töyrä
Ruotsin sosiaalidemokraattisesta puolueesta.
On luotu puitteet vuotuisten kokousten järjestämiselle SAMAKia
aatteellisesti lähellä olevien pohjoismaisten ajatushautomoiden kanssa
Pääsihteeri toimii eurooppalaisen sosiaalidemokraattisen ajatushautomon
FEPS:n hallituksen varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana.

SAMAKin sihteeristö on sijainnut vuodesta 2015 alkaen Oslossa. Pääsihteerin
lisäksi sihteeristöllä on käytössään noin 1/3 miestyövuotta organisointiin ja
viestintään.
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Hyväksytty 28.–29. tammikuuta 2019 Helsingissä pidetyssä SAMAKin vuosikokouksessa ennen 23.–26.
toukokuuta 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, uuden Euroopan komission valintaa ja 1.
heinäkuuta 2019 alkavaa Suomen EU-puheenjohtajakautta.
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SAMAKin toiminnan lähtökohtana tulee myös vuonna 2019 olla pohjoismaisen
mallin turvaaminen ja kehittäminen. Työtä on tarkasteltava kansainvälisen
tilanteen valossa, vrt. esimerkiksi Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa,
uuden komission valinta ja Suomen EU-puheenjohtajakausi vuoden
jälkipuoliskolla.
Lisäksi tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota uuteen teknologiaan ja
yhteiskunnalliseen osallistumiseen yhteiskunnan kehityksen ja pohjoismaisen
mallin vauhdittajina ja edellytyksinä. NordMod 2.0 -hanketta Tulevaisuuden
työelämä ja Arlandan-julistusta tulee vastedeskin hyödyntää viestinnässä ja
koulutuksessa.
Itsenäisenä päämääränä on uusiokäyttää ja välittää SAMAKin viime vuosien
hankkeita ja raportteja.1
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SAMAK keskittyy vuonna 2019 seuraaviin painopistealueisiin:
-

-

-

NordMod 2.0 -hankkeen ja Arlandan-julistuksen seuranta: hyvien,
järjestäytyneiden työmarkkinoiden turvaaminen ja kehittäminen
Pohjoismaissa.
Digitekniikkaa ja poliittista ohjailua koskevan selvityksen toteuttaminen.
Samalla arvioidaan, miten SAMAKin tulisi seurata aihetta.
Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen ja EU:n/Etan kehityksen
seuraaminen sekä näkökantojen koordinointi ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa ryhmässä ja EU-/Eta-ryhmässä.
SAMAKin tulevaa kehitystä koskevan arvioinnin käynnistäminen.
Pohjola-koulun neljännen ja viidennen vuosikurssin sekä vasta
perustettujen Pohjola-koulun alumnien seuranta.
SAMAKia aatteellisesti lähellä olevien ajatushautomoiden kanssa aloitetun
yhteistyön seuranta.
SAMAKin viestinnän kehittäminen ammattimaisempaan suuntaan
painottaen etenkin sisäistä viestintää.

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 kiinnittymisen työryhmä on laatinut Kristine Kallsetin johdolla),
”Fremtidens flytrafik på fair vilkår” (Heunicken raportti, joka käsittelee reilua kansainvälistä
lentoliikennettä) ja ”Nordiske tiltag mot social dumping” (CEVEAn raportti sosiaalisesta
polkumyynnistä).
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