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Чи знаєте Ви свої трудові права в 
Данії?
Данія входить до двійки лідерів 
в Європі за хорошою заробітною 
платою та гарними умовами праці для 
співробітників, фахівців та керівництва.

На відміну від більшості європейських 
країн, ринок праці Данії в основному 
базується на колективних договорах 
між роботодавцем та організаціями 
робітників, тим самим забезпечуючи 
високий ступінь консенсусу на ринку 
праці.

Більшість умов праці обговорюються 
на національному рівні та рівні компанії 
відповідно до конкретних потреб 
кожної компанії. Як роботодавці, 
так і працівники включені до 
взаємообов‘язкових угод стосовно 
питань ринку праці.
Уряд втручається якомога менше в 
регулювання заробітної плати та умов 
праці.

Це причина, чому більшість робітників 
у Данії є членами профспілок. Їхня 
кількість є однією з найбільших у світі. 
Фактично, майже 66 відсотків всіх 

працівників є членами профспілок та 
Ваші датські колеги очікують, що у Вас є 
членство.
 
Профспілки FH відіграли важливу роль 
у забезпеченні хороших зарплат та 
умов праці в Данії шляхом укладення 
колективних договорів.

Робітники в Данії важко боролися за те, 
щоб отримати право укладати договори 
на робочому місці. Саме договори 
визначають правила щодо зарплати, 
пенсії, робочого часу тощо. Саме тому 
дуже важливо мати колективний договір 
з Вашим роботодавцем.

Якщо Ви сумніваєтесь в тому, чи діє на 
Вашому робочому місці колективний 
договір, або якщо Ви хочете дізнатися 
більше про те, які правила Вас 
стосуються, зверніться до місцевого 
відділення 3F.

Якщо Ви є членом, профспілка 
може допомогти Вам у 
наступному:
• Забезпечення хороших умов праці та 

заробітної плати
• Консультація щодо умов праці та 

роботи в Данії
• Перевірка Вашого трудового 

договору та консультація щодо умов 
працевлаштування

• Допомога та юридична допомога 
у вирішенні питань, пов‘язаних із 
працевлаштуванням

• Укладання колективних договорів
• Оплата страйку під час офіційних 

трудових конфліктів
• Допомога та консультації щодо 

зарплати, пенсії та умов праці
• Допомога у покращенні Вашого 

робочого середовища 
• Косультації та допомога з навчанням 

та продовження навчання

Дуже важливо знати, що не всі установи, 
які називають себе профспілками, 
мають угоди з роботодавцями або 
здатні Вам допомогти. Лише так звані 
профспілки FH мають національну угоду 
з роботодавцями та завдяки цьому 

вони можуть Вам допомогти. Саме тому 
дуже важливо бути членами лише філій 
профспілки FH.
 
Зайдіть на сайт www.FHO.dk та 
дізнайтеся, яка профспілка має 
колективний договір у Вашій робочій 
зоні, та приєднайтеся до профспілки.

Для отримання додаткової інформації 
звертайтеся до Ентоні Сильвестра 
(Anthony Sylvester)
e-mail: anthony.sylvester@3f.dk  
tlf.: +45 70 300 300
mob.: +45 40 4360761

Цей буклет для тих, хто хоче 
отримати інформацію про їхні права 
як робітників в Данії і як профспілка 
може допомогти. 

За додатковою інформацією 
звертайтесь до Ентоні Сильвестра 
(Anthony Sylvester):  
anthony.sylvester@3f.dk
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