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Знаеш ли си правата като 
работник в Дания?
 
Дания е на второ място Европа, когато 
става въпрос за добро заплащане и 
добри условия на труд за служители, 
специалисти и ръководство.
За разлика от повечето европейски 
страни, датският пазар на труда се 
основава предимно на колективни 
споразумения между организации на 
работодатели и служители, като по този 
начин се осигурява висока степен на 
консенсус на пазара на труда.

Повечето условия на труд се договарят 
на национално и фирмено ниво в 
съответствие със специфичните 
нужди на всяка компания. Заедно 
работодателите и служителите сключват 
взаимно обвързващи споразумения по 
въпроси на пазара на труда.
Правителството се намесва възможно 
най-малко в регулирането на заплатите 
и условията на труд.

Това е причината мнозинството от 
работниците в Дания да членуват в 
профсъюзи. Общия брой членове е един 
от най-високите в света. Всъщност почти 
66 процента от всички служители са 

членове на профсъюзи и вашите датски 
колеги очакват от вас да членувате. 
Профсъюзите на FH (основната 
организация на профсъюзното 
движение) изиграха важна роля за 
създаването на добро заплащане и 
условия на труд в Дания под формата 
на колективни трудови договори.

Работниците в Дания са се борили 
усилено, за да получат правото 
да сключват колективни трудови 
договори на работното място. Именно 
колективните трудови договори 
определят правилата по отношение на 
заплатите, пенсиите, работното време и 
др. Ето защо е важно да има колективен 
трудов договор с вашия работодател.

Ако се съмнявате дали има колективен 
трудов договор (споразумение) на 
вашето работно място или ако искате 
да знаете кои правила важат за вас, 
можете да се свържете с местния офис 
на 3F. 

Когато сте член на профсъюз, 
то той може да помогне със 
следните неща: 
• Осигуряване на добро заплащане и 

условия на труд
• Съветване относно датските условия 

на труд и работа в Дания 
• Преглед на трудовия ви договор и 

консултации относно условията на 
работа

• Съдействие и правна помощ при 
разрешаване на трудови въпроси

• Договаряне на колективни трудови 
договори

• Заплащане по време на стачки и 
официални трудови конфликти

• Помощ и съветване относно вашето 
заплащане, пенсионно осигуряване и 
условия на труд

• Помощ за подобряване на вашата 
работна среда

• Съвети и помощ във връзка с 
образование и допълнителна 
квалификация

Много е важно да знаете, че не всички 
институции, които се наричат синдикати, 
имат споразумение с работодателите 
или могат да ви помогнат. Само така 
наречените синдикати на FH (основната 
организация на профсъюзното 

движение) имат национално 
споразумение с работодателите и 
поради националните споразумения те 
могат да ви помогнат.
 
Ето защо е много важно да членувате 
само в профсъюзи, свързани с FH.

Посетете www.FHO.dk и разберете 
кой профсъюз има споразумение 
във вашата сфера на работа и се 
присъединете към профсъюза.

За допълнителна информация, моля 
свържете се с 
Anthony Sylvester
e-mail: anthony.sylvester@3f.dk 
телефон: +45 70 300 300
мобилен: +45 40 4360761

Тази брошура е за тези от вас, 
които желаят да получат повече 
информация относно вашите 
права като служител в Дания и как 
профсъюзът може да ви помогне.

За допълнителна информация, 
моля свържете се с 
Anthony Sylvester: 
anthony.sylvester@3f.dk
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