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Danija yra viena iš dviejų pirmaujančių šalių Europoje, kai kalbama apie 

konkurencingą atlyginimo lygį darbuotojams, specialistams ir vadovams.  

 

Priešingai negu daugelyje Europos šalių, pagrindinė praktika Danijos darbo 

rinkoje yra daugiausiai grindžiama kolektyviniais susitarimais tarp 

darbuotojo ir darbuotoją atstovaujančiomis organizacijomis, tokiu būdu 

užtikrinant aukštą sutarimo darbo rinkoje lygį.  

 

Dauguma darbo sąlygų yra derinamos nacionaliniu ir įmonės lygiu pagal 

kiekvienos įmonės konkrečius poreikius. Kartu, darbdaviai ir darbuotojai, 

pasiekia abipusiai privalomus susitarimus darbo klausimais. Vyriausybė į 

darbo užmokesčio ir darbo sąlygų reguliavimą kišasi kiek įmanoma 

mažiau.  

 

Būtent dėl šios priežasties dauguma darbuotojų Danijoje taip pat yra ir 

profsąjungų nariai. Danijoje profsąjungų tankumas yra vienas didžiausių 

pasaulyje.  Faktiškai beveik 69 procentai visų darbuotojų yra profsąjungų 

nariai, ir Jūsų bendradarbiai tikisi, kad būsite profsąjungos narys. 
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LO ir FTF sąjungos buvo kaip įrankis kuriant gerus atlyginimus ir darbo 

sąlygas Danijoje kolektyvinių susitarimų būdu. 

Darbuotojai Danijoje sunkiai  kovojo siekiant gauti teisę sudaryti 

kolektyvines sutartis darbo vietoje. Būtent kolektyvinės sutartys nustato 

taisykles dėl atlyginimų, pensijų, darbo valandų ir t.t. Todėl yra svarbu 

sudaryti kolektyvinę sutartį su savo darbdaviu.  

 

Jeigu Jūs abejojate ar Jūsų darbovietėje yra sudaromos kolektyvinės 

sutartys, arba norite sužinoti kokios taisyklės yra taikomos Jums, tuomet 

Jūs galite kreiptis į vietinį 3F filialą. 
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 Užtiktinti gerą darbo užmokestį ir įdarbinimo sąlygas 

 Patarti dėl daniškų darbo sąlygų ir darbo Danijoje 

 Išnagrinėti Jūsų darbo sutartį ir patarti dėl įdarbinimo sąlygų 

 Teikti teisinę pagalbą sprendžiant su darbu susijusias problemas 

 Derybose dėl kolektyvinių susitarimų 

 Gauti streiko išmoką pramoninių ginčų metu 

 Padėti ir patarti dėl Jūsų darbo užmokesčio, pensijų ir darbo sąlygų 

 Padėti pagerinti Jūsų darbo aplinką 

 Patarti ir padėti švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais 

 

Kai Jūs esate narys, sąjunga 
gali  padėti jums: 

 



 

 

Labai svarbu žinoti, kad ne visos institucijos vadinančios save sąjungomis, 

turi kolektyvinę sutartį su darbdaviais ir geba Jums padėti. 

Tik vadinamosios LO & FTF sąjungos turi sudariusios nacionalinį 

susitarimą su darbdaviais ir būtent dėka tokių kolektyvinių susitarimų jie 

gali padėti Jums. Taigi, yra labai svarbu būti tik LO & FTF partnerių 

sąjungų nariais.  

 

Apsilankykite www.LO.dk ir sužinokite kuri sąjunga turi kolektyvinę 

sutartį Jūsų darbo srityje ir įstokite į sąjungą. 
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http://www.LO.dk


 

 

For further information please contact  

Anthony Sylvester: 
 

e-mail:  anthony.sylvester@3f.dk 

tlf.:  +45 70 300 300 

dir.:  +45 88 920 981 

mob.:  +45 40 4360761 
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This booklet is designed for you to find information about your labour rights 
in Denmark  and  how the union might help you with this.  

For further information, please contact Anthony Sylvester: 
anthony.sylvester@3f.dk 
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