
Vad är SAMAK?
SAMAK, är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté och består av de fem 
nordiska Socialdemokratiska partierna och LO i varje land. Medlemmar är även 
partierna på Åland, Grönland och Färöarna och allt startade för över 100 år sedan . 
Ordförande just nu för SAMAK är Helle Thorning-Schmidt, partiordförande 
och statsminister i Danmark. Ledning är Parti-, och LO-sekreterarna i varje land. 
SAMAK  arbetar genom arbetsgrupper, seminarier och möten inom alla områden 
som bedöms viktiga för arbetarrörelsen. Nyast är forskningsprojektet Nordiska 
modellen till år 2030 döpt till Nordmod2030.

Välkomna i debatten om framtidens lösningar i Norden.
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Nordiska modellen-projektet

Nordmod 2030 är ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om effekterna av den 

internationella och nationella utvecklingen och dess påverkan på den nordiska arbets-

marknaden och välfärden. Syftet är att identifiera och diskutera risker och utmaningar 

länderna måste uppmärksamma och klara under åren fram till år 2030. Projektets syfte är 

att ge kunskap som kan ligga till grund för utformningen av strategier, för att utveckla och 

förnya de nordiska sociala välfärdsmodellerna samt vinna val.

Projektet är egenfinansierat av den nordiska arbetarrörelsen och FEPS, Foundation for 

European Progressive Studies och forskningsuppdraget har Fafo, Institutet för Arbetslivs 

och Välfärdsforskning i Oslo. Totalt deltar 12 nordiska forskare från alla fem länder och det 

är en fri och oberoende forskning. Projektet har en hemsida www.nordmod2030.org där 

alla 15 rapporterna kommer att publiceras. Projektet slutredovisas vid SAMAKs kongress i 

november 2014.
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