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Nordisk klimaerklæring fra SAMAK digitale ledermøde 26. januar 2021: 

  

Nordisk arbejderbevægelse vil sikre en 

retfærdig grøn omstilling 

 

Den nordiske arbejderbevægelse vil sikre at den grønne omstillingen både er 

retfærdig og inddragende.  

Alle skal med, og alle skal bidrage. Men vi skal sikre, at det ikke er dem med 

mindst, der ender med at betale mest. Tværtimod kan den grønne omstilling være 

afhængig af en bedre omfordeling end vi har i dag. For hvis nogen oplever 

voksende ulighed eller pålægges uforholdsmæssigt store byrder, kan det svække 

den langsigtede opbakning til omstillingen.  

Samtidig åbner ny teknologi for store muligheder for Norden i den grønne 

omstilling. Med grøn eksport kan vi bidrage positivt globalt, samtidig med at vi 

skaber nye arbejdspladser hjemme. I Norden frygter vi ikke ny teknologi – det er 

tværtimod forældet teknologi, vi frygter. 

Den nordiske arbejderbevægelse vil gå i front og stimulere den grønne omstilling 

i samarbejde med arbejdsgivere, arbejdstagere og civilsamfundet. Vi mener, vi 

finder de bedste løsninger i fællesskab, og gennem samarbejde sikrer vi, at alle er 

med. 

I rapporten «En retfærdig grøn omstilling» præsenteres der i dag en række 

eksempler på tiltag til inspiration over hele Norden.  

Det er ikke kun klimaet, der under pres. Det gælder også miljøet, naturen og 

biodiversiteten. Mange af tiltagene til at værne om naturen i Norden vil også 

hjælpe i den globale klimakamp: Vi får en dobbelt gevinst. 



Den nordiske arbejderbevægelse mener ikke at natur- og klimakriserne kan løses 

af markedet alene. At løse dem kræver politisk styring, og aktiv indsats fra 

fagbevægelsen.  

De nordiske socialdemokratiske partier og fagbevægelsen i SAMAK går forrest i 

at sikre en retfærdig grøn omstilling. Vi gør det fornuftigt og i samarbejde med 

alle gode kræfter.  

Mette Frederiksen, partiformand Socialdemokratiet, Danmark 

Lizette Risgaard, formand Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danmark  

Sanna Marin, partileder Finlands Socialdemokratiska Parti 

Jarkko Eloranta, leder Finlands Fackförbunds Centralorganisation 

Aksel V. Johannesen, partileder Javnaðarflokkurin, Færøyene 

Erik Jensen, partileder Siumut, Grønland 

Logi Einarsson, partileder Samfylkingin, Island 

Kristján Þórður Snæbjarnarson, viceformand ASI, Island 

Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet, Norge 

Hans-Christian Gabrielsen, leder LO, Norge  

Stefan Löfven, partileder Socialdemokraterna, Sverige 

Susanna Gideonsson, leder LO, Sverige 

Camilla Gunell, leder Ålands Socialdemokratiske parti 

 

 

 

 

SAMAK er arbejderbevægelsens nordiske samarbejdskomité – www.samak.info 

 

 

 
Fra SAMAKs nordisk toppmøde på Marienborg, København, januar 2020 
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