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NORDISK TRANSPORTARBEJDER FORBUND NTF

Nordisk Transportarbejderforbund (NTF) er et forbund med 

47 transportfagforeninger fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 

NTF blev grundlagt i 1908. NTF’s medlemsforbund organiserer 

400.000 transportarbejdere i syv sektioner: 

Persontransport, 

landevejstransport, 

jernbane, 

havnearbejdere, 

civil luftfart, 

lager- og logistikarbejdere samt 

søfart og fiskeri. 

NTF’s kontor har hjemme i det centrale Stockholm. 

Addresse:                             

Barnhusgatan 8, 11123 Stockholm, Sweden

Telefon:  + 46 8 411 51 14

Generalsekretær:                 

Anu Hietala: 

Koordinator/Researcher:     

Christer Norfall, (vikariat for Katrin Olofsson)

Assistent:                              

Ritva Sandsten

Email: NTF@nordictransport.org

Web: www.nordictransport.org

Facebook: https://www.facebook.com/NordicTransportWorkersFederation/
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FORORD:

NORDISK MODEL 
I EN GLOBALISERET VERDEN

Norden har bjerge, dale, søer, sletter, sko-

ve og kyster mod arktisk, nordatlantisk 

og baltisk saltvand. Og Norden er både 

rig på natur og kultur.

Norden har solide bånd mellem 

Nordens lande og folk og en lang fælles 

historie. 

Norden har store og små virksomhe-

der, der handler med hele verden.

Norden har stærke traditioner for 

samarbejde og demokrati. Og for at 

anerkende og stå vagt om menneskeret-

tigheder og ligestilling mellem både køn 

og etniske grupper. 

Norden har en velfærdsmodel skabt 

af stærke resultater og forhandlinger 

mellem fagforeninger, arbejdsgivere og 

politikere.

Norden har 400.000 organiserede 

transportarbejdere og 47 fagforeninger 

for transportarbejdere inden for blandt 

andet: Kollektiv transport, godstransport 

på veje, benzinstationer, spedition og 

lager, bude, olieboreplatforme, søfart, 

havne, jernbaner og civilfly.

Norden har – tilsammen – en stærk 

stemme i både Europa og en stadigt mere 

global verden.

Sammen har Finland, Danmark, Nor-

ge, Sverige, Island og Færøerne skabt en 

unik nordisk model.

Men den nordiske model er under pres 

i en globaliseret verden. Omvendt er der 

Nordisk 
samarbejde 
i 2015. NTF 
og svenske 
havnearbej-
dere på finsk 
besøg på 
Vuosaari 
havn 
i Helsinki, 

FO
TO

: P
ET

ER
 L

Ö
V

KV
IS

T

mere brug for den nordiske model i en 

global verden end nogensinde før. 

Derfor er temaet for NTF’s kongres og 

arbejdsprogram for de kommende år 

”Den nordiske model i en global verden”. 

For sammen kan vi forsvare og udbyg-

ge den nordiske model i Norden – og 

sammen kan vi udbrede den nordiske 

model, hvor det er muligt, i Europa og 

resten af verden.

Velkommen til NTF’s kongres i Aalborg. 

God læselyst. Og god arbejdslyst i den 

kommende kongresperiode.

På vegne af NTF’s arbejdsudvalg.

Jan Villadsen, 
ordførende for NTF

Anu Hietala,
Generalsekretær for NTF
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FOR DEN NORDISKE MODEL 
I EN GLOBAL VERDEN

I marts 2015 var det norske 
flyselskab, Norwegian, og 
det norske fagforbund Parat 
endt i en alvorlig konflikt 
om kollektivaftaler for pilo-
terne i Norwegian. På den 
baggrund bad Parat NTF 
om bistand. NTF reagerede 
hurtigt og fik koordineret 
en fælles nordisk indsats, så 
løfter om sympatikonflikter 
strømmede ind fra fagfor-
eninger i hele Norden. 

Samtidig udtalte både NTF 
ordførende Jan Villadsen og 
NTF generalsekretær Peter 
Lövkvist sig til en række 
forskellige medier i de nor-
diske lande om, at billigere 
og billigere flybilletter og 
hårdere og hårdere inter-
national konkurrence får 
flyselskab efter flyselskab til 
at sende regningerne videre 
til de ansatte. 

Budskabet var klart. 
Fagforeninger på tværs an 
Norden var klar til at hjælpe 
piloterne i Norwegian med 
at vende udviklingen for at 
sikre fair transport i stedet 
for et ræs mod bunden. 

Det betød, at Norwegians 
ledelse kunne se, at selskabet 
risikerede strejker og sym-
patiaktioner i hele Norden. 
Og efter få timer kom for-
handlingerne mellem Parat 
og Norwegian i gang igen. 
Forhandlinger, der førte til 
en aftale, både Norwegian 
Air og Parat kunne skrive 
under på.

Sagen er et vigtigt eksem-
pel for NTF, for fagforenin-
gerne og transportarbejdere 
i hele Norden. For den viser, 
at synligt sammenhold vir-
ker og kan skabe resultater. 
Både fordi fagforeningerne 
og de ansatte havde en god 
sag, fordi koordinering i 
Norden virkede, og fordi 
NTF og en række af NTF’s 
medlemsforbund formåede 
at håndtere pressen.

Sagen har flere perspekti-
ver. Men den viser først og 
fremmest, hvad NTF kan, 
og hvad NTF kan bruges til, 
når det gælder sammenhold, 
solidaritet og resultater på 
tværs af grænser. Eksemplet 
er således et blandt flere, 

der i denne kongresperiode 
viser, at NTF kan medvirke 
til at skabe konkret værdi for 
sine medlemsforbund og for 
de ansatte i transportbran-
chen. Og at måden, hvorpå 
konflikten omkring løn- og 
ansættelsesforhold i Norwe-
gian blev løst, kan bruges på 
andre områder, hvis og når 
der er behov.

Eksemplet er således vig-
tigt for fremtidens arbejde. 
Også i årerne efter 2018 og 
NTF’s kongres. Derfor indle-
des arbejdsprogrammet med 
dette konkrete eksempel på 
et resultat, der kan bruges 
fremadrettet. 

Resten af arbejdsprogram-
met er båret af 11 andre 
konkrete eksempler fra 
virkeligheden og arbejdet på 
tværs af grænser i Norden. 
Sammen viser sagen om 
Norwegian og de 11 øvrige 
snapshots fra det nordiske 
samarbejde, hvordan NTF’s 
arbejde konkret kan udfolde 
sig i den kommende kongre-
speriode frem mod 2022 og 
2023. 
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Dette arbejdsprogram er 
således skruet lidt anderle-
des sammen end arbejds-
programmet for denne 
kongresperiode. Og fokus 
er – præcist som i sagen om 

det multinationale flyselskab 
Norwegian – hvordan den 
nordiske model kan virke og 
skabe løsninger i en global 
verden. 

Nordisk sammenhold 
og pres på flyselskabet 

Norwegian under 
konflikt skabte både 

resultater og 
overskrifter
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I december 2016 blev IKEA-bu-

tikker i Norden og en række 

øvrige lande i Europa mål for 

aktivister, der stod bag udde-

ling af information i en om-

fattende folkeoplysningskam-

pagne om de vilkår, bulgarske, 

rumænske og makedonske 

chauffører arbejder under, 

når de kører møbler og andre 

IKEA-varer frem og tilbage i 

Norden og Vesteuropa.

Lønnen var alt andet end 

nordisk, når chauffør Emi-

lian Tudor fra Rumænien 

kørte IKEA-varer fra Kastrup 

i Danmark til Jönköping i 

Sverige. Her tjente Emilian 

ned til en tredjedel af normal 

dansk eller svensk løn. Den 

slags historier og viden satte 

en fælles kampagne ledet af 

Svenska Transportarbetareför-

bundet og ITF sig for at dele 

med almindelige mennesker 

og IKEA-kunder i 2016, 2017 

og 2018. Målet er en aftale om 

fair vilkår for chauffører, der 

arbejder i IKEA’s forsynings-

kæde. IKEA forhandler med 

ITF og Svenska Transportarbe-

tareförbundet. Og viljen til at 

forhandle fik for alvor luft, da 

BBC World i marts 2017, med 

hjælp fra blandt andre danske 

og svenske fagforeninger, 

sendte et otte minutter langt 

program om, hvordan chauf-

før Emilian Tudor og hans 

rumænske kolleger bliver 

groft underbetalt af BRING, 

der kører som underleveran-

dør for IKEA.

BRING er ejet af Posten Nor-

ge, der er ejet af den norske 

stat. Men det betyder ikke, at 

chauffører som Emilian Tudor 

får norsk løn, når han kører i 

Norden. For BRING har opret-

tet et datterselskab i Slovakiet, 

og det er her, Emilian og flere 

hundrede andre østeuropæ-

iske chauffører er ansat – på 

slovakiske kontrakter og 

til slovakisk løn for kørsel i 

Norge, Sverige, Danmark og 

Finland.

Det er den trafik, kampag-

nen om IKEA fik sat fokus på. 

Og som en udløber af kampag-

nen har 3F Transport hjulpet 

Emilian Tudor med at anlægge 

en retssag mod BRING med 

krav om nordisk løn, fordi det 

er i Norden, Emilian Tudor 

arbejder. Retssagen får forhå-

bentlig positive konsekvenser. 

Og både den og kampagnen 

for fair vilkår i IKEA’s forsy-

ningskæde er et af de tiltag, 

mange nordiske fagforeninger 

er gået med i, fordi problemer-

ne med social dumping kun 

kan løses via fælles indsats 

over grænser.

Samtidig har selve kampag-

nen om IKEA både udspillet 

sig med aktivister foran IKEA’s 

forretninger, i en lang stribe 

medier i Norden og resten af 

Europa – og ikke mindst – på 

sociale medier, hvor budska-

ber, posters, information, 

billeder og videofilm lynsnart 

deles over grænser og blandt 

mennesker, som en meget 

vigtig del af kampagnen.  

1

NORDISK PRES FOR
ORDNEDE FORHOLD I IKEA’S
GLOBALE TRANSPORTKÆDE
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Kampagnen om IKEA har 

tydeligt nordisk islæt. Og den 

har virket både over for offent-

ligheden som et klart eksempel 

på social dumping og behovet 

for bedre regler, mere kontrol, 

fair kontrakter og krav til fair 

transport fra globale virksom-

heder som IKEA. 

Fælles indsats og fagligt 

samarbejde om kampagner 

over grænser i Norden er et 

af de oplagte mål og opgaver, 

som NTF skal blive endnu 

bedre til at medvirke til i 

årene fremover. Både med 

dokumentation, planlægning 

og koordinering. Og i forhold 

til at bruge erfaringer og 

oplysninger i politisk lobbyar-

bejde i Norden og i Bruxelles 

til fremme af den nordiske 

model og nordiske vilkår. Det 

er en af vejene frem i kampen 

for at rulle ultraliberale wild 

west vilkår tilbage. Til gavn for 

transportarbejdere i Norden. 

Og til gavn for kollegerne i 

resten af Europa. 

Kampagne for ord-
nede forhold og fair 
vilkår for chauffører 

i IKEA’s transport-
kæde. Poster med 
oplysning, humor 

og alvor fra chauf-
førernes verden. 
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”Tast så mange nummerplader 

ind på din smartphone som 

muligt på tre uger. Så hjælper 

du med at kortlægge ulovlig 

transport og misbrug af EU’s 

cabotage-regler for lastbiler.”

Sådan lød opfordringen 

til medlemmer af en række 

NTF forbund i 2013. Og både 

chauffører, lagerarbejdere og 

havnearbejdere i tusindtal tog 

mod opfordringen til at taste 

nummerplader på udenlandske 

lastbiler ind på den app, der 

med navnet ”cabotagestudi-

en” var sat i søen af svenske 

logistikforskere på universitetet 

i Lund.

I maj og juni 2014 var kon-

klusionerne og en stor rapport 

klar fra forskerne. Resultatet 

var både skræmmende og 

interessant. For omfanget af 

indenrigskørsel udført af uden-

landske chauffører i Sverige, 

Danmark og Norge viste sig 

langt mere omfattende end 

hidtil antaget. Cirka dobbelt 

så stort som de officielle tal fra 

EU’s statistiske kontor, EURO-

stat, viser.

Det betød en serie af historier 

i pressen i flere nordiske lande, 

og dermed også en væsentlig 

platform for både chauffører og 

deres fagforeninger i debatten 

om social dumping. Samtidig 

kan rapporten fortsat bruges 

som lobby-værktøj, når fagfor-

eninger og nationale politikere 

diskuterer social dumping og 

regler for transport i EU med 

politikere i Europa-Parlamen-

tet, EU’s ministerråd og EU 

Kommissionen.

NTF var ikke direkte invol-

veret i samarbejdet og pro-

moveringen af app’en, men 

erfaringerne fra indsamlingen 

af data om ulovligheder i trans-

portbranchen med moderne 

metoder og involvering af fag-

foreningernes medlemmer på 

havne, lagre og blandt chauf-

fører, der er i tæt kontakt med 

lastbiler i dagligdagen, er en af 

de metoder, NTF kan medvirke 

til at koordinere fremadrettet. 

For den form for faglig aktivitet 

i samarbejde med forskere eller 

andre parter er et fantastisk 

værktøj. Både som målrettet 

faglig aktivitet, for faglige 

diskussioner, sammenhold og 

organisering – og som politisk 

værktøj og dokumentation til 

det politiske arbejde for fagfor-

eninger i hele Norden.  

Når det gælder om at skrue 

op for politisk påvirkning med 

klar dokumentation og fakta 

fra medlemmernes arbejdsliv, 

kan NTF blive dygtigere og 

spile en vigtigere rolle i nordisk 

koordination. Ikke mindst når 

det handler om grænseoverskri-

dende transport og grænseover-

skridende social dumping og 

ulovligheder. Både i forhold til 

2

FÆLLES DOKUMENTATION 
FOR FUSK MED CHAUFFØRER
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Indtastninger af 
nummerplader 

på lastbiler i 
Danmark, Sverige 

og Norge skabte 
solid dokumenta-
tion for fusk med 

chauffører og 
cabotagekørsel i 

Norden, 

konkret indsats og involvering 

– og i forhold til vigtig deling 

af viden og godt værktøj til po-

litisk arbejde, så det sikres, at 

Norden taler med en stemme 

om de samme resultater, krav 

og løsninger.

Cabotage-studien har med-

virket til at påpege et globalt 

fænomen og sikre dokumenta-

tion, der kan bruges i forhold 

til at påvirke debatten og politi-

kerne. Derfor indgår resultater-

ne i de diskussioner og for-

handlinger, der fortsat foregår 

om EU’s såkaldte vejpakke, der 

skal skabe bedre fælles regler 

for international transport 

og forhåbentlig nye skarpere 

regler om cabotage-kørsel.

Et konkrete resultat, der alle-

rede er kommet ud af arbejdet, 

er nye krav til EU’s statistikker 

og EU’s statiskkontor, EURO-

STAT. Et andet konkret resultat 

er et øget samarbejde mellem 

Svenska Transportarbetareför-

bundet og logistikforskerne 

på universitet i Lund om nye 

projekter vedrørende doku-

mentation for omgåelse af 

såvel nationale regler som EU’s 

regler på transportområdet.
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I januar 2017 var NTF og de 

nordiske vognmænds organisa-

tion, NLA, medarrangører af en 

høring i Europa-Parlamentet om 

social dumping, fair transport 

og nye regler for udstationering 

af internationale chauffører. 

Høringen bød blandt andet på 

dokumentation i form af den 

danske rapport ”Byways in Da-

nish Transport”, der kortlægger 

løn, levevilkår og arbejdstid for 

bulgarske, rumænske og ma-

kedonske chauffører, der kører 

lastbiltransport i Norden. 

Rapporten afdækker blandt 

andet, at bulgarske, makedon-

ske og rumænske chauffører i 

gennemsnit tjener ned mod en 

tredjedel af, hvad svenske, nor-

ske, danske og finske chauffører 

tjener. At de i gennemsnit bor 

og arbejder i lastbilerne i syv 

uger i træk og dermed bryder 

EU’s regler om kørehviletid og 

weekendhvil uden for lastbiler-

ne. Rapporten påviste også, at de 

bulgarske, rumænske og make-

donske chauffører og lastbiler, 

der kører i Norden, sjældent el-

ler aldrig kører hverken til eller 

fra eller i deres egne hjemlande. 

Rapporten er blevet flittigt brugt 

og delt som effektivt lobbyværk-

tøj, fordi den skildrer virkelighe-

den konkret, og fordi der, ifølge 

EU’s transportkommissær, Viole-

ta Bulc, aldrig er lavet lignende 

undersøgelser.

På den baggrund, og fordi 

EU’s vejpakke med nye regler 

for landevejstransport er til 

diskussion og politisk forhand-

ling i 2017 og 2018, var høringen 

i Europa-Parlamentet yderst 

velbesøgt, ligesom både rappor-

ten, høringen og omtale af de 

nordiske fagforeningers krav og 

forslag om stærkere EU-regler 

og udstationeringsregler, der 

omfatter chauffører blev omtalt 

i medierne i Bruxelles. 

Dermed er såvel rapport, sam-

arbejdet med de nordiske vogn-

mænd og høringen eksempler 

på, hvordan NTF kan medvirke 

til at påvirke EU’s beslutnings-

proces via dokumentation, til-

stedeværelse og alliancer. Og at 

gøre det på en måde, der giver 

Norden en samlet og stærkere 

stemme og samtidig peger på 

både problemer og konkrete 

løsninger med et nordisk afsæt 

i Bruxelles. Fremover kan NTF 

arbejde for at gå endnu flere 

solide skridt i samme retning. 

Det skal sikres at endnu mere 

solid dokumentation bringes 

videre til EU’s institutioner og 

andre relevante nationale og 

internationale politiske arenaer. 

Og hvor det er muligt – i allian-

ce med andre, der vil trække i 

samme retning. I forhold til EU 

er der både behov for faglige 

løsninger og for at udbrede den 

nordiske model, hvor samarbej-

de med arbejdsgiverne, hvor det 

SOLID PÅVIRKNING 
OG LOBBYARBEJDE I BRUXELLES

3

Kampen for nye EU-regler 
mod social dumping fik NTF til 
Bruxelles i 2017. En konferen-
ce, hvor NTF var medarrangør 
tiltrak over 40 medlemmer af 
Europa parlamentet.
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er muligt, kan føre til resultater. 

I forhold til brugbar fælles 

nordisk dokumentation er det 

vigtigt, at NTF sikrer opsamling 

og distribution af dokumenta-

tion og undersøgelser, der kan 

bruges af andre NTF’s med-

lemsforbund. Som eksempelvis 

den danske rapport ”Byways in 

Danish Transport”, ”Cabotage-

studien” og de øvrige svenske 

undersøgelser fra logistikfor-

skerne på Lunds Universitet, når 

det gælder positionspapirer og 

forslag om vigtige sager, som 

EU’s luftfartspakke, EU’s jernba-

nepakke 4, EU’s vejpakke og den 

bebudede Havnepakke 3. Selv-

følgelig fordi gode forslag lavet 

af et forbund ofte kan blive til 

samme gode forslag frembragt 

af andre nordiske forbund i 

andre lande, så Norden i endnu 

stærkere grad kan lave politisk 

påvirkning med samme stem-

me og stå stærkere ikke mindst 

i EU. Men også når det gælder 

vigtige opsamlende rapporter 

og analyser om den nordiske 

model, som ”Den Nordiske Mo-

del – Hvad kræves der”, som er 

lavet i det nordiske samarbejds-

forum for Landsorganisationer 

og socialdemokrater, SAMAK. 
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50.000 SVENSKE, FINSKE 
OG DANSKE UNDERSKRIFTER FOR 
FAIR TRANSPORT

4 Man ser ganske stærk ud, når 

man er blot et ud af fire lande, 

der formår at samle de aftalte 

mindstemål af underskrifter i 

en fælles europæisk kampag-

ne. Så i ETF er både Danmark, 

Sverige og Finland lande, hvor 

fagforeningerne leverede synlige 

stærke resultater, da ETF i 2015 

og 2016 søsatte kampagnen 

”Fair Transport Europe”, der 

blandt andet havde som mål 

at indsamle én million under-

skrifter for en række forslag til 

nye EU-regler, der kan begrænse 

social dumping.

Uden for Norden er det kun 

fagforeningerne i Belgien, 

der formåede at være med på 

samme niveau som de nordiske 

forbund. Og Island, Færøerne og 

Norge er naturligvis undskyldt, 

fordi borgere i lande uden for 

EU ikke kunne deltage i indsam-

ling af underskrifter.

Derfor ser Norden samlet 

set endnu stærkere ud i ETF 

perspektiv, fordi alle tre medvir-

kende lande fra Norden nåede 

i mål med mindstemålet af 

underskrifter. I alt over 50.000 

underskrifter for fair transport 

i Norden. Og dermed over en 

fjerdedel af det samlede antal 

underskrifter i Europa.

Det viser, at Norden kan lave 

kampagner, at Norden lever op 

til fælles beslutninger og det vi-

ser, at de nordiske fagforeninger 

kan inddrage deres medlemmer 

i fælles arbejde for fælles mål 

(hvis målet var én million, er 

50.000 ikke over en fjerdel?).

Det giver fremdrift til frem-

tiden. For selvfølgelig lyttes der 

ekstra til fagforbund fra lande, 

der lever op til målbare krav og 

mål. Men det betyder også, at 

der kan laves fælles kampagner 

på tværs af grænser i Norden. 

Det kan NTF eller NTF’s sek-

tioner drage nytte af, når der 

udtænkes ideer til kampagner 

og fælles mål – også når der kan 

inddrages andre dele af befolk-

ningen end transportarbejdere.

Det var faktisk det, der skete i 

forhold til kampagnen for ”Fair 

Transport i Europa”. For den var 

udtænkt i samarbejde mellem 

NTF’s danske ordførende og 

ETF’s svenske ordførende. Og 
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De nordiske transportfagforenin-
ger var dybt engagerede i den 
fælles kampagne, ”Fair Trans-
port Europe”. I Sverige, Finland 
og Danmark samlede fagfor-
eningerne over 50.000 under-
skrifter som del af kampagnen. 
Her er aktivisme i Finland.
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både økonomisk og i forhold til 

menneskelige ressourcer blev 

kampagnen bakket op af NTF så-

vel som en lang række nordiske 

forbund.

Kampagnen ”Fair Transport 

Europe” mødte også politisk 

opbakning fra flere politiske 

partier og politikere i de nordi-

ske lande. Sverige havde endda 

flere ministre, der bakkede op 

om kampagnen og skrev under 

for Fair Transport.

Kampagnen ”Fair Transport 

Europe” var for ambitiøs for ETF 

og ETF’s medlemsforbund i for-

hold til at samle underskrifter 

nok. Men i Norden fik kampag-

nen sat dagsorden. Og den fik 

vist, at Norden løfter i flok, når 

der skal laves fælles kampagner 

og fælles faglig indsats. Samti-

dig har brandet ”Fair Transport” 

sat sig fast og vil blive brugt 

fremadrettet. Både af ETF, NTF 

og af de nordiske og europæiske 

medlemsforbund.
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I juli 2015 kunne britiske ”The 

Guardian” lave overskrifter om, 

hvordan Ryanair havde lidt et af 

sine største nederlag nogensin-

de, hvis ikke det største.

”Ryanair lukker baser i Dan-

mark på grund af uro med fag-

foreninger,” lød det. Og der blev 

lagt mærke til det i hele Europa, 

da Ryanair stak halen mellem 

benene og opgav at drive baser 

med ansatte i Danmark og 

Skandinaviens største lufthavn, 

Copenhagen Airport.

Forud var gået et halvt år med 

massiv debat i Danmark og et 

Ryanair, der hårdnakket nægte-

de at forhandle om danske over-

enskomster og nordisk tryghed 

for sine dansk ansatte piloter 

og kabinepersonale. I juli 2015 

vandt FPU, den danske fagfor-

ening for piloter og kabineper-

sonale, en afgørende sag i den 

danske arbejdsret. Det ville være 

fuldt lovligt at etablere konflikt 

og sympatikonflikt mod Ryanair 

med henblik på at presse selska-

bet til forhandlingsbordet.

Den løsning ville Ryanair 

ikke have. Og med udsigt til 

lammede flyruter til og fra 

Danmark, konflikt og manglen-

de groundhandling, fueling og 

catering samt mulige nordiske 

sympatikonflikter og et gigan-

tisk nederlag til fagforeninger-

ne, foretrak Ryanair i stedet at 

lukke ned i Danmark. 

Flyselskabet flyver fortsat 

ud og ind af danske lufthavne. 

Men nu med ansatte fra baser 

i udlandet og i langt mindre 

omfang end før. Og Ryanair må 

erkende, at der ikke kan laves 

knudepunkt i København. Sam-

tidig fik den danske fagbevæ-

gelse vist, at den nordisk model 

lever og kan bruges til moderne 

arbejdskampe mod gammeldags 

arbejdsgivere, der nægter at 

have moderne overenskomster 

og gode, moderne, trygge nordi-

ske vilkår for ansatte i Norden.  

RYANAIR FIK TÆSK I NORDEN

5
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På mange måder var det dan-

ske luftslag med Ryanair start-

skuddet til en stribe problemer 

for Ryanair. Og landingsbane for 

masser af optimisme i europæ-

iske fagforeninger i forhold til 

at tage kampen op mod Ryanair 

og sikre faglig organisering og 

kollektive aftaler med selskabet.

Der er for alvor begyndt at 

ske meget i 2017, hvor piloter i 

en række lande har truet med 

strejker, og hvor Ryanair har 

måttet anerkende fagforeninger 

som medspiller. 

Det betyder, at der i 2018 er 

taget hul på forhandlinger om 

overenskomster med Ryanair 

i flere lande. Også i Danmark, 

hvor Ryanair har holdt møder 

med danske FPU for første gang 

siden Ryanair lukkede sine 

baser. 

Fra sin daværende position 

som faglig lobbyist i Bruxelles 

og præsident for ETF’s luftfarts-

sektion har NTF’s nye generalse-

kretær, Anu Hietala, været dybt 

involveret i den fælles indsats 

for bedre forhold og overens-

komster i Ryanair. Ikke mindst 

med sine bidrag i forhold til den 

kampagne om Ryanair ETF og 

ITF koordinerer. Det giver solid 

ballast i forhold til det nordiske 

samarbejde via NTF om fair 

vilkår i globale selskaber som 

Ryanair. Det samme gælder det 

danske eksempel på, at også 

Ryanair, der er Europas største 

luftfartsselskab målt på antallet 

af passagerer, kan håndteres.

Lavprisselskabet Ryanair måtte 
lukke sine baser i Danmark efter 
intens kamp om overenskomster 
og stor folkelig modstand mod 
Ryanairs vilkår.
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I 2014 og 2015 var det ved 

at lykkes den amerikanske 

app-tjeneste Uber at overbevise 

medier, politikere og folk i 

hele Skandinavien om, at Uber 

var fremtidens transport i byer-

ne og fremtidens ansættelses-

form. Uber var hurtigt blevet 

populær i store dele af den 

brede befolkning, i medierne 

og blandt mange politikere i 

mange partier.

I 2018 er de fleste nordiske 

politikere enige om, at Uber 

er en ulovlig taxitjeneste, der 

ikke hører hjemme i Norden. 

Det samme mener mange al-

mindelige mennesker, og såvel 

Uber som Ubers chauffører er 

ramt af forbud, bøder og kon-

trol i Norge, Danmark, Sverige 

og Finland. Derfor har Uber 

lukket sin Uber-pop tjeneste 

ned i de lande i Norden, hvor 

Uber startede. Og Uber står 

nu tilbage med et ramponeret 

image, få kontoransatte og 

limousine-kørsel som eneste 

tilbud enkelte steder – sam-

men med en række retssager 

om skattesnyd, ulovlig taxikør-

sel og socialt bedrageri.

I hele Norden har transport-

forbund og chauffører spillet 

en væsentlig rolle i kampen 

mod Ubers forretningsmodel. 

Dels i forhold til at påvirke 

politikere og medier. Dels i 

forhold til at rejse debatten om 

platformsøkonomi, deleøko-

nomi, app-tjenester og nye 

former for ansættelser i en 

tid med rivende teknologisk 

udvikling og digitalisering. I 

Danmark lykkedes det endda 

at gøre kampen mod Uber-job 

til en folkesag og en vindersag 

for fagbevægelsen. Ikke mindst 

via kampagnen med den komi-

ske figur, Poul Uberman, som 

blikfang.

Men digitalisering og auto-

matisering findes i mange dele 

af transportbranchen og på 

mange områder som en helt 

naturlig, logisk udvikling, som 

Nordens transportforbund 

skal favne og påvirke med 

konstruktive løsninger og via 

forhandlinger og tiltag i de kol-

lektive aftaler, som det blandt 

andet er tilfældet i forhold til 

aftaler om uddannelse på hav-

ne og lagre i flere lande. 

I juni 2017 var NTF vært for 

ITF’s store konference i Stock-

holm om fagforeningernes mu-

SKANDINAVISKE BREMSER 
PÅ UBER-JOB

6

I 2017 var 
NTF vært for 

en ITF-kon-
ference i 

Stockholm om 
digitalisering, 

automatise-
ring og fremti-
dens arbejde. 

Også Uber var 
en del af dis-
kussionerne. 
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ligheder og rolle i en verden 

med fuld fart på digitalisering 

og automatisering. Konfe-

rencen fik et ganske stærkt 

nordisk præg. Både på grund 

af nederlaget for Uber’s forret-

ningsmodel i Norden, oplæg 

fra flere nordiske forbund og 

relevante indspark fra svenske 

forskere og eksperter i auto-

matisering og digitalisering.

Fælles nordisk koordinering, 

videndeling og solidt medspil 

i ITF’s arbejde med digitalise-

ring og automatisering er en 

af NTF’s og NTF’s medlemsfor-

bunds vigtige opgaver – også i 

årerne fremover. Også når det 

gælder gode eksempler som 

eksempelvis de kollektive afta-

ler, der er indgået med eksem-

pelvis de nye transport-pods i 

Stockholm – eller om efterud-

dannelse af havnearbejdere, 

fælles dialog med arbejdsgi-

verne og fælles projekter rettet 

mod fremtiden, som Danmark 

har leveret eksempler på.
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Ubers forret-
ningsmodel 
har mødt 
meget hård 
modstand i 
hele Norden. 
I Danmark tog 
3F Transport 
humor og ka-
rakteren ”Poul 
Uberman” i 
brug, for at 
få Uber smidt 
ud, 
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ITF har over 140 skibsinspek-

tører og koordinatorer fordelt 

over kloden. Heraf er 15 ansat 

til at inspicere skibe og indgå 

ITF-overenskomster i Norden. 

Samtidig er ITF’s FOC-kampag-

ne om skibe under bekvemme-

lighedsflag fortsat nødvendig 

og et synligt eksempel på godt 

internationalt samarbejde og 

koordinering. Det viser tallene 

for ITF’s indsats, som Norden er 

en vigtig del af.

Sidste år hentede ITF’s 

skibsinspektører 35 millioner 

dollars hjem til søfolk, der er 

blevet snydt på verdenshavene. 

Og FOC indsatsen virker i for-

hold til at sætte en bundprop 

i udnyttelsen af verdens søfolk 

– ikke mindst for de 309.000 

søfolk, der nu er dækket af en 

ITF-overenskomst.

Fra tid til anden har der 

været sat særligt fokus på 

forskellige sub-standard skibe, 

underbetalte søfolk og bekvem-

melighedsflag i forskellige regi-

oner i verden. 

Eksempelvis kampagner som 

”Keep the Baltic Clean”. På den 

baggrund foreslår de finske 

sømænd, at NTF kan stå bag en 

fælles nordisk kampagne efter 

samme mønster under nav-

net ”Keep the Nordic Waters 

Clean” – med fokus, kontrol, 

aktioner og mediedækning på 

samme tid i Norge, Danmark, 

7

KEEP THE NORDIC 
WATERS CLEAN

NTF med på 
skibsinspektion 

i Sverige i 2016. FO
TO

: ”
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I NTF har lager- og terminalar-

bejderne deres egen sektion. 

I Norden er det en selvfølge, 

fordi lagre og terminaler er 

knudepunkter i logistikkæden 

til lands på samme måde, som 

havne er det inden for søfart.

Derfor er Nordens termi-

nalarbejdere og lagerarbejdere 

vant til at arbejde sammen om 

faglige spørgsmål på tværs af 

grænser. Og fra nordisk side er 

der enighed om, at turen nu er 

kommet til et forstærket sam-

arbejder i ITF, når det gælder 

om at give lagerarbejdere og 

terminalarbejdere en stærkere 

stemme og et fælles forum for 

samarbejde. 

Lager- og terminalarbejdere 

fra Norden har engageret sig 

kraftigt i ITF’s projekt for sek-

toren og et samarbejde med 

fagforeninger i blandt andet 

Storbritannien. Et samarbej-

de, der blandt andet går ud 

på at fange nye tendenser og 

forretningsmodeller i tide. For 

eksempel når store interna-

tionale lagerkoncerner som 

AMAZON breder sig i rekord-

fart og presser de ansatte på 

rettighederne i de lande, hvor 

AMAZON bygger lager efter 

lager.

Det er – sammen med udfor-

dringerne fra automatisering 

og opsamling af erfaringer 

med uddannelse til fremtiden 

en del af det arbejde for ”fair 

warehousing” som NTF og 

NTF’s forbund ønsker udbredt 

til ITF og ETF. 

8

FAIR WAREHOUSING 
– OGSÅ I ETF OG ITF

Sverige, Finland, Island og 

Færøerne.  

Det er en rigtig god idé for 

arbejdet i den kommende 

kongresperiode, og NTF vil 

desuden kortlægge mulighe-

den for en kampagne inden for 

fiskeriet, hvor ITF har sat fokus 

på en række uhyggelige sager 

om slavelignende vilkår i Nord-

atlanten for fiskere fra lande 

som Burma og Egypten. 

Samtidig er en række fag-

forbund i Norden gået stærkt 

med i den ITF-koordinerede 

lashing-kampagne, der kort 

beskrevet går ud på, at havne-

arbejdere skal udføre arbejde 

med surring af gods, når skibe 

er i havn. Det er ikke en opgave, 

søfolk skal presses til at udføre, 

sådan som det sker i større og 

større omfang. Verdens søfolk 

er pressede i forvejen. Både på 

løn- og arbejdsvilkår. Og sam-

tidig er spørgsmålet om, hvem 

der udfører arbejdsopgaver på 

havnene også et spørgsmål om 

sikkerhed og arbejdsmiljø. Hav-

nearbejderne er uddannede og 

erfarne i forhold til opgaven – 

at håndtere tonsvis af gods på 

forsvarlig vis.

NTF har længe 
arbejdet for 

styrket samar-
bejde for lager- 
og terminalar-
bejdere, også i 

ETF og ITF. Her 
organiserings-

konference i 
København i 

NTF’s lager og 
terminalarbej-

der sektion, 
Foto: ”NTF”.
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EKSPORTSUCCES MED 
NORDISK MODEL

Stærkere fagforeninger og bedre 

organisering i de baltiske stater 

og resten af Central- og Østeuro-

pa vil også gøre fagforeningerne i 

Norden stærkere. Det er baggrun-

den for en række internationale 

projekter, hvor nordiske fagfor-

eninger deltager i at opbygge 

stærke fagforeninger i Østeuropa.

Dette har også været baggrun-

den for aktiv deltagelse fra NTF’s 

side i ”The Baltic Organising 

Academy” (BOA-projektet), som 

arbejder for øget organisering og 

styrkede fagforeninger i Estland, 

Letland og Litauen. BOA-pro-

jektet blev startet i Estland i 

2011 og har ført til oprettelse af 

fagforeninger inden for en række 

brancher, inklusiv industri, tele-

kommunikation, service og ikke 

mindst transport.

Projektet har hjulpet med til at 

tiltrække 3.523 nye medlemmer 

i fagforeningerne i de baltiske 

lande. Projektet har også støttet 

uddannelse af 237 fagforenings-

ledere, organiseret 90 fælles akti-

oner og medvirket til at afslutte 

15 forhandlinger om kollektive 

overenskomster. 

Både gode og mindre gode er-

faringer inden for BOA-projektet 

er blevet løbende evalueret, og 

evalueringsprocessen er afsluttet 

med en anbefaling af, at projek-

tet skal optimeres og fortsætte 

fremover under navnet Baltic 

Organising Alliance (BOA 2.0).

NTF og den finske fagfor-

ening, Raideammattilaiset JHL 

ry, har aktivt støttet det estiske 

jernbaneforbund, EVRAY, både 

økonomisk og med viden og 

erfaring for at sikre opbyggelsen 

af en organisation, der er bære-

dygtig for fremtiden. EVRAY har 

aktivt arbejdet for at opbygge sin 

organisation og ført kampagner 

rettet mod arbejdsgivere, myn-

digheder og beslutningstagere. 

EMSA, det estiske sømands-

forbund, er blevet støttet af 

NTF, sømændene i SEKO, Norsk 

Transportarbejder Forbund og 

ITF i arbejdet med at organisere 

søfolk i Estland mellem 2014 og 

2017.

ETTA, det estiske transportar-

bejder forbund er blevet støttet 

af NTF mellem 2012 og 2016 i 

forhold til at organisere lager- og 

logistikarbejdere i Estland.

LAKRS, Letlands transport- og 

busfagforening er blevet støttet 

af NTF og Svensk Kommunalar-

bejder Forbund siden 2016 

i forhold til organisering af 

buschauffører i Letland. LAKRS 

har ansat sin egen organizer, der 

organiserer arbejdere i busbran-

chen i Letland. LAKRS har med 

success styret en kampagne, der 

også er blevet lagt mærke til i de 

landsdækkende medier i Letland 

i forhold til offentlige indkøb og 

mindstekrav til arbejdsvilkår.

En række andre projekter er 

opstået i andre dele af Europa. Et 

projekt i Rumænien har nordisk 

støtte via ETF’s projekt for organi-

sering af rumænske lastbilchauf-

fører, der kører international 

transport. Både 3F i Danmark 

og Svensk Transportarbejder 

Forbund er involveret i projektet, 

der i 2017 har ført til åbningen af 

et fagforeningskontor i Rumæ-

nien og dermed en betydelig styr-

kelse af det rumænske chauffør-

forbund, SLT, der er grundlaget 

for samarbejdet.

9
NTF samarbejder med 

fagforeninger i de 
baltiske lande om 

organisering. 
Her buschaufførernes 
fagforening i Letland. 
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NORDATLANTISKE 
UDFORDRINGER FOR FISKERIET

I modsætning til ETF og ITF har 

fiskeriet ikke sin egen sektion i 

NTF. I NTF er problemstillinger 

og faglige spørgsmål inden for 

fiskeriet til behandling i søfarts-

sektionen. 

Der har imidlertid været 

nogle problemer for de faglige 

forbund, specielt på Island og 

på Færøerne. Dels i forhold til 

administration af kvoter og dels 

i forhold til brug af arbejds-

kraft, der er rekrutteret langt 

fra Europas grænser.

Det sidste er en form for 

social dumping, der også er 

kendt fra Storbritannien og 

Irland, og et problem som NTF’s 

søfartssektion bør tage op i den 

kommende kongresperiode. 

Herudover står store dele af 

det nordiske fiskeri over for 

store udfordringer i forbindelse 

med den proces, der er iværksat 

omkring Brexit, Storbritanniens 

udtræden af EU. Det er på nu-

værende tidspunkt uklart, hvad 

der vil ske med de gensidige fi-

skerirettigheder, som en række 

nordiske lande har haft i britisk 

zone og tilsvarende, hvad der 

skal ske med britisk fiskeri uden 

for deres egen EEZ. 

I forbindelse med fiskeripoli-

tikkens vedtagelse i de tidligere 

80’ere gik man ud fra den 

såkaldte relative stabilitet og 

gensidige adgang til fiskeplad-

serne, og det er uklart i hvor høj 

grad, man vil fastholde disse 

adgangs- og fordelingskriterier.

Forbund, der repræsenterer 

fiskere, opfordres til at sikre be-

handlingen af disse spørgsmål 

i Søfartssektionen, således at 

NTF kan tale med én stemme i 

forhold til de øvrige europæiske 

lande.

10
NTF og de nordiske fag-

foreninger arbejder aktivt 
for bedre vilkår i fiskeriet. 
Her fra konference i Bru-

xelles i 2018. 
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”Vores strategiske partnerskab, 

som blev dannet i denne uge 

i november 2017, er et afgø-

rende vigtigt skrift mod at 

sikre vores medlemmer, at de 

arbejdsgivere, vi har til fælles 

på begge sider af Atlanten, bli-

ver holdt ansvarlige for deres 

handlinger.”

De flotte ord om internati-

onal solidaritet og strategisk 

samarbejde kommer fra 

USA’s største fagforening, The 

International Brotherhood of 

Teamsters. Og ordene er ikke 

tilfældige. De kom fra Team-

sters præsident, James Hoffa, 

efter en uges møder i Washing-

ton DC mellem Teamsters og 

NTF-forbundene 3F Transport 

fra Danmark, SEKO fra Sveri-

ge, Norsk Transportarbejder 

Forbund fra Norge, AKT fra Fin-

land og NTF’s generalsekretær. 

Her var fokus på udveksling af 

strategier, drøftelser af kam-

pagner, aktioner og virkemid-

ler samt deling af viden om 

multinationale selskaber, der 

operer i både USA og Norden. 

Deltagerne var både faglige 

ledere, researchere, organizere 

og kampagnefolk. 

For såvel Teamsters, AFL-CIO 

og en række andre amerikan-

ske organisationer med fagligt 

afsæt og for NTF og de nordi-

ske forbund er øget interna-

tionalt samarbejde vigtigt. 

Først og fremmest i forhold til 

at presse globale koncerner, 

der behandler deres ansatte 

værre og værre, jo længere 

virksomhederne kommer 

fra deres hjemland i Norden. 

Eller i forhold til at lære af 

erfaringer om, hvordan man 

skaber folkelige kampagner, 

der begejstrer, som amerikan-

ske fagforeninger gør, når de 

går fra dør til dør og overtaler 

amerikanske borgere til at 

stemme – og når nordiske 

fagforeninger formår at skabe 

opbakning til kampagner om 

Uber eller IKEA i kampen for at 

ændre love, regler eller adfærd 

hos virksomhederne.

Møderne mellem de nordi-

ske og amerikanske forbund 

foregik i Washington og var 

koordineret af ITF i samarbej-

de med NTF. Og oplæg og ind-

spark gik begge veje, fordi et af 

de vigtigste mål med turen var 

at dele strategier og succeser i 

forhold til faglige arbejdskam-

pe og kampagner.

En af de virksomheder, der 

var i fokus, var den ameri-

kansk ejede koncern XPO, der 

er begyndt at dukke op flere 

og flere steder i Norden med 

billige tilbud på fragt. I USA 

har XPO længe været mål for 

kampagner og fagligt arbejde, 

fordi XPO er eksponent for 

underbetaling og udnyttelse 

af sine ansatte og for brug af 

”falske selvstændige”. Derfor 

var advarslen klar: XPO vil 

vokse sig store i Norden, og de 

vil gøre det på deres helt egen 

måde, med mindre fagforenin-

ger griber ind i tide. 

Den anden vej rundt bad 

amerikanerne om input om, 

hvordan amerikanske virk-

somheder som UPS opererer 

i Norden. Og om viden og 

fremtidige nordiske kontakt-

muligheder i forhold til en 

række nordiske virksomheder, 

der operer i USA på ameri-

kanske havne, veje og med 

flyvninger til Amerika. Besøget 

er vigtigt og skal følges op af 

konkret handling i 2018. Og 

selvom USA er dybt forskellig 

REJSEN TIL AMERIKA – OPLÆG TIL 
ØGET GLOBALT SAMARBEJDE

11
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fra Norden, er der flere ting, 

der samler, end der skiller. Det 

viste diskussionerne om han-

delsaftaler, hvor de nordiske 

forbund bidrog med viden om 

konsekvenserne af EU-regler 

i forhold til social dumping i 

grænseoverskridende trans-

port. Her står USA med samme 

problemstillinger i forhold til 

det nordamerikanske handels-

samarbejde, NAFTA – ligesom 

amerikanerne gjorde det 

klart, at fælles indsats hurtigt 

kan blive afgørende i forhold 

til forsøg på genoplivning af 

internationale forhandlinger 

om de handelsaftaler, der er 

kendt under forkortelserne: 

TTIP og TISA.

NTF og fire 
nordiske 

transportfor-
bund besøgte 

i 2017 USA 
for at udveks-

le erfaringer 
og øge sam-

arbejdet over 
Atlanten. 
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KORT OM ANU HIETALA: 

Arbejdserfaring: 

2002 til 2006: Check-in clerk: Silja Oy Ab, Helsinki, Finland

2006 til 2012: Flight attendant: Finnair Oyj, Finland

2012 til 2013: Trainer/e-learning developer: Service Union United, PAM, Helsinki, Finland

2013 til 2017: Industrial relations officer: SLSY (Finnish Cabin Crew Union) i Helsinki

2017 til 2018: International sekretær: AKT (Finnish Transport Workers Federation) i Bruxelles

Tillidshverv: 

2009 til 2012: Tillidsrepræsentant, Finnair

2011 til 2012: Viceordførende, SLSY (Finnish Cabin Crew Union)

2015 til 2018: Viceordførende i NTF Aviation Section

2016 til 2018: Ordførende i ETF Aviation Section

Sprogkundskaber: 

Finsk (modersmål), svensk (højt niveau), engelsk (højt niveau), tysk (højt niveau), 

fransk (basalt niveau)  

Uddannelse: Master of Science (Econ.)

VELKOMMEN TIL ANU HIETALA: 
NORDENS NYE STEMME

I februar fik NTF en ny interna-

tional stemme, da Anu Hietala 

tiltrådte som ny generalsekre-

tær. Anu Hietala er fra Finland 

og har både maritim og luftbå-

ren arbejdserfaring. Dels som 

ansat ved check-in skranken på 

færgeterminalen i Helsinki hos 

rederiet Silja Oy Ab fra 2002 til 

2006. Dels som flight attendant 

i kabinerne hos Finnair fra 

2006 til 2012.

Det var i arbejdet hos Finnair, 

at Anu Hietala for alvor blev 

fagligt aktiv. Og meget hurtigt 

med et internationalt perspek-

tiv:

”Det var et fantastisk job 

med gode kolleger, og der var 

aldrig en kedelig dag. Desværre 

ændrede tingene sig dramatisk 

i luftfarten, og seks måneder 

efter, jeg startede, måtte min 

fagforening, SLSY, annoncere 

sin første strejke i 60 år. Finnair 

ønskede at flytte nyansatte over 

på en overenskomst i Estland og 

en lønforskel på cirka 40 pro-

cent, imens vi fortsat arbejdede 

på Finnairs fly sammen med 

finske kolleger. Seks måneder 

efter, at jeg startede i jobbet, 

endte jeg i konflikt og med at 

stå i en ”picket line”. Det lykke-

des os og vores fagforening at 

stoppe Finnairs plan, og jeg var 

imponeret over solidariteten og 

sammenholdet. Alle kolleger 

forstod fra starten, at sammen-

hold var den eneste vej til at 

vinde. Og ved de næste valg af 

tillidsrepræsentanter nogle 

måneder efter, stillede jeg op 

og blev valgt,” fortæller Anu 

Hietala om sin vej ind i fagligt 

arbejde.

Anu Hietala var tillidsvalgt 

og repræsentant for sin 

fagforening frem til 2012. Og 

det internationale perspektiv 

fortsatte. Siden har Anu Hietala 

blandt andet haft ansvaret for 

internationale relationer i SLSY. 

Og i 2016 blev hun ordførende 

for ETF’s sektion for civilfly. 

Samtidig har hun arbejdet 

som international sekretær 
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for AKT, Finsk Transportarbej-

der Føderation, i Bruxelles og 

opnået erfaring med interna-

tionalt samarbejde, lobbyisme 

og politisk påvirkning i EU. 

Anu Hietala har, med egne ord, 

blandt andet følgende planer 

og visioner for NTF og sit arbej-

de som generalsektrær:

”De nordiske lande og økono-

mier har mange ligheder. Den 

nordiske model er unik, og vi 

skal være stolte af den. Samti-

dig er det vigtigt at forstå den 

nordiske model, og hvordan 

den kan tilpasses til de foran-

dringer, der sker globalt. Som 

generalsekretær for NTF håber 

jeg, at jeg kan være med til at 

styrke det gode samarbejde, 

der allerede eksisterer mellem 

de nordiske lande. Jeg håber, at 

NTF vil være det første, NTF’s 

medlemsforbund tænker på, 

når der er behov for hjælp, 

støtte eller kontakt i forhold til 

internationale problemer og 

spørgsmål. Ligeledes ønsker jeg 

at tilskynde vores medlemsfor-

bund til at dele deres succeshi-

storier med os og hinanden.” 

Anu Hietala understreger, 

at jo bedre, bredere og mere 

de nordiske forbund kan stå 

sammen, jo stærkere stemme 

og jo stærkere styrke kan det 

give både de nordiske forbund, 

NTF og den nordiske model i 

en global verden, hvor udvik-

lingen går stærkere og stærke-

re. Tilsammen er de nordiske 

lande en stor og stærk medspil-

ler – som på en måde ingen 

enkelte lande eller enkelte 

forbund i Norden kan opnå ale-

ne. Hverken i faglige konflikter, 

politiske forhandlinger eller 

vigtige diskussioner i internati-

onale fora, hvor Norden ønsker 

at skabe retning og fremdrift i 

udviklingen.

Anu 
Hietala 
blev ny 

generalse-
kretær 

for NTF i 
februar 
2018.
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I 2017 besluttede NTF’s generalse-

kretær, Peter Lövkvist, at søge nye 

udfordringer som international chef 

i Svensk Transportarbejderforbund. 

På NTF’s vegne vil jeg ønske Peter 

Lövkvist god arbejdslyst og god vind 

i det nye arbejde. Og jeg vil gerne, på 

vegne af egne og NTF’s vegne, sige tak 

til Peter Lövkvist for den store indsats, 

han har ydet for NTF. Ikke mindst i 

forhold til koordination og samarbej-

de på tværs af grænser i Norden. Og i 

forhold til Peters evner som verdens 

formentlig mest diplomatiske havne-

arbejder.

I 2018 er Anu Hietala tiltrådt som 

afløser. Og på NTF’s kongres i Aalborg 

er det tid for vedtagelse af et nyt 

arbejdsprogram. Kongressens tema 

er den nordiske model i en global 

verden. Det er ikke tilfældigt. Dels har 

den nordiske model en fælles ramme, 

der bygger på tryghed og kollektive 

aftaler. Dels er det tid til at forsvare 

den nordiske model offensivt ved at 

udbygge den og forsøge at fremme 

den i en stadigt mere global verden. 

Dette arbejdsprogram for den næste 

kongresperiode er bygget anderledes 

op end tidligere. Og det hænger sam-

men med kongressens tema og den 

offensive tilgang til den nordiske mo-

del. Norden har i de seneste år budt på 

en række sejre, der skal huskes, fejres 

og tales op. For eksempel fordi sejrene 

over Norwegian, Uber og Ryanair 

rækker ud over Norden, fordi sagerne 

viser, at den nordiske model fortsat 

kan vinde sejre i en global verden med 

globale udfordringer.

Sagerne viser, at det er muligt at 

gøre en forskel. Og de giver optimisme 

til fremtiden. Også når det gælder 

håndtering af store globale nordi-

ske koncerner, der opfører sin pænt 

”hjemme” i Norden, men gør sig 

bemærket for knægtelse af fagforenin-

ger og andre former for dårlig opførsel 

i eksempelvis USA. Det må aldrig 

vende hjem til Norden. Det var en af 

de vigtigste læresætninger fra NTF’s 

koordinerede rejse til Washington og 

mødet med fagbevægelsen der. Her 

var budskabet: 

”Hold fast i jeres model. Ellers taber 

i alt. I USA har vi tabt nok, og vi kan 

ikke lære jer ret meget. Men vi kan 

advarer jer. Hold fast i sammenhold 

og solidaritet og forklar og udbred den 

nordiske model andre steder.”

De sætninger indrammer en af 

NTF’s vigtige opgaver fremover: At 

koordinere indsatsen for at vende den 

udvikling og skabe orden i forhold til 

nordiske virksomheder, der er blevet 

globale. For eksempel på samme 

måde, som når NTF koordinerer med 

sympatitilkendegivelser i forhold til 

lokale konflikter i Norden. Sådan som 

det for eksempel er sket med succes i 

forhold til maritime konflikter i Fin-

land og i forhold til luftfarten. 

Omvendt er globale europæiske 

og amerikanske virksomheder som 

Ryanair og Uber velkomne i Norden. 

Når blot de overholder spillereglerne 

i den nordiske model. Det er et af 

de positive og vigtige budskaber fra 

NTF kongressen i 2018 og for årene 

frem. År med en ny og mere offensiv 

dagsorden, hvor der også fortsat skal 

brydes siloerne og arbejdes endnu 

bedre sammen på tværs om de vigtige 

dagsordener. 

Men endnu bedre samarbejde 

betyder også, at NTF’s arbejde skal 

fokuseres på en måde, så vi undgår 

dobbeltarbejde. For når ITF har afsat 

store ressourcer til en arbejdsgruppe i 

forhold til digitalisering, automatise-

ring og ”fremtidens arbejde”, og når 

nordiske forbund er dybt involveret 

i arbejdet, skal NTF ikke lave samme 

type arbejde. Det betyder ikke, at NTF 

skal fjerne sit fokus fra digitalisering 

– men det betyder, at der skal koordi-

neres bedre og sikres bedre og bredere 

deling af viden, så ressourcerne udnyt-

tes optimalt.

GOD VIND TIL PETER LÖVKVIST 
OG NTF DE KOMMENDE ÅR
AF JAN VILLADSEN, NTF ORDFØRENDE
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NTF har for første gang fået en 

kvinde på posten som general-

sekretær. Det er i sig selv både 

historisk og symbolsk. Også i for-

hold til de øvrige internationale 

føderationer, hvor der er mænd 

på posterne som generalsekretæ-

rer i ETF og i ITF.

Ser man på ligestillingsper-

spektivet i NTF, har også NTF’s 

kontor været præget af kvinder, 

idet såvel den nye generalse-

kretær som de to øvrige fastan-

satte, Ritva Sandsten og Katrin 

Olofsson er kvinder. Dog er 

svenske Christer Norfall netop 

blevet ansat som vikar for Katrin 

Olofsson. Han kommer fra Sven-

ska Transportarbetareförbundet.

Samtidig har NTF som en af 

sine opgaver, at der hvert år skal 

afholdes en kvindekonference, 

hvor ligestilling, fair repræsenta-

tion og mere specifikke pro-

blemstillinger omkring kvinder, 

arbejdsmarked og internationalt 

samarbejde er omdrejningspunk-

tet.

Det bygger på, at de nordiske 

fagforbund har en lang tradition 

for at arbejde for ligestilling og 

for at udjævne indflydelse både i 

organisationerne og i det øvrige 

samfund. Men da NTF’s med-

lemsgrupper er domineret af 

mænd, kan det være svært at fin-

de faglige, kvindelige ledere, som 

kan og vil tage en mere fremtræ-

dende position. Det bør dog ikke 

hindre NTF fra at være proaktive 

og sætte sig som mål aktivt at 

medvirke for flere kvinder i NTF’s 

styrende udvalg. 

I 2016 holdt NTF sin anden 

kvindekonference i Stockholm. 

Der blev det besluttet, at konfe-

rencen fremover skulle holdes 

årligt, samt at der skulle nedsæt-

tes en arbejdsgruppe for at plan-

lægge konferencen. Året efter 

blev kvindekonferencen for 2017 

afholdt i Oslo. På konferencen 

blev de nominerede til ETF’s kvin-

dekomite valgt. Konferencerne 

har været værdsat og velbesøgte. 

LIGESTILLING I NTF: STYRKET 
DELTAGELSE AF KVINDER

På kvindekonferencen i Oslo 

i 2017 kom desuden to forslag. 

Et forslag til lovændringer, så 

kvindelig repræsentation i NTF’s 

sektioner sikres, samt et forslag 

om formaliseret nordisk koordi-

nering - via kvindekonferencen 

- af prioriteret nomineringer til 

ETF’s og ITF’s kvindekomiteer. I 

den kommende kongresperiode 

vil NTF arbejde videre med de 

forslag og beslutninger, der er 

taget på kvindekonferencerne.

Forslaget om nordisk samord-

ning af nomineringer og priorite-

ringer i forhold til ETF’s og ITF’s 

kvindekomiteer skal støttes af 

NTF’s sekretariat. Arbejdssproget 

på kvindekonferencernes møder 

skal være engelsk, og ligesom i 

sektionerne bærer de deltagende 

forbund egne omkostninger.

NTF’s 
kvindekon-  

ference i 
Oslo i 2017 

handlede 
blandt andet 

om sikring 
af kvindelig 
repræsenta-
tion i NTF’s 

sektioner.
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Havne sektionens vigtigste arbejdsopga-

ver de kommende år er:  

1.  Havnepakke 3 og påvirkning af EU’s 

 beslutninger.

2.  FOC kampagnen for fair søfart i 

 fremtiden. Inklusiv en diskussion  

 om fælles information om status og 

 resultater af ITF’s lashing kampagne.

3.  Sikring af ansatte mod gift i 

 containere.

4.  Automatisering og udvikling af job 

 i en tid  mere automatisering og 

 digitalisering.

5.  Den sociale dialog.

6.  Seafarers Trust.

Dertil kommer følgende emner som 

vedtaget i Malmö i 2014: Emner relate-

ret til klimaforandringer, organisering, 

samarbejde og grobund for nordiske for-

handlinger om kollektive aftaler samt 

udbredelse af ”good practice”, i forhold 

til hvordan EU’s regler bliver indført og 

fulgt i EU’s medlemslande. 

Havnesektionen har foreløbig haft 

følgende møder i 2018: 19. januar i 

Stockholm, møde i Arbejdsudvalget. 

Møder for resten af 2018 vil blive aftalt 

efter NTF’s kongres.

Spedition & Lager sektionens vigtigste arbejdsop-

gaver de kommende år er:  

1.  Stort fokus på digitalisering og automati-

 sering i lager- og speditionsbranchen. 

2.  Udveksling af erfaringer, viden og planer for

  nødvendig uddannelse til fremtidens job i

  tid med øget automatisering.  

3.  Sammenligning mellem de forskellige 

 overenskomster i de nordiske lande i forhold  

 til uddannelse, jobsikring og ændrede 

 arbejdsvilkår i forhold til digitalisering og  

 automatisering med henblik på øget 

 koordinering og brug af gode resultater.

4.  Nordisk samarbejde i forhold til ITF’s 

 beslutninger om styrket arbejde for og fokus

  på ansatte i lager og speditionsbranchen. 

5. Afdækning af mulighederne for at 

 involvere flere fagforeninger i sektionens  

 arbejde. For eksempel fagforeninger 

 fra Island. 

HAVNE SEKTIONEN: SPEDITION & LAGER SEKTIONEN:
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NTF Jernbanesektionen har vedtaget nedenståen-

de virksomhedsplan for 2018:

Følgende sager er til behandling på hvert ordi-

nært sektionsmøde:

Status på udviklingen af jernbanesektoren i 

Norden og Europa med opmærksomheden på: 

• Øget liberalisering af jernbane-sektoren 

• Social dumping

• Godstransport i Norden (inkl. godstransport  

 mellem Danmark og Tyskland)

• Oprettelse af netværk mod virksomheder,  

 som ikke vil tegne overenskomst via ETF

• Virksomhedernes og myndighedernes pres  

 for forringelse af rekrutterings- og 

 uddannelseskrav

• Organisering.

Status på arbejdet i de permanente/midlertidige 

arbejdsgrupper

• Ombord-personale

• Lokomotivpersonale

• Vedligeholdelsespersonale

• Fælles lokomotiv-/ombordpersonale om  

 håndtering af enmandsbetjening

• Opfølgning på implementering og 

 efterlevelse af indgåede nordiske aftaler og  

 rapportering fra NTF/ETF/ITF.

JERNBANE SEKTIONEN:

Møder
NTF Jernbanesektionen afholder årligt fire 

ordinære sektionsmøder forud for møderne i 

ETF Jernbanesektionen – to af møderne med 

specifikke temaer. Sektionsformanden indkalder 

til møderne.

Sager på europæisk niveau
NTF Jernbanesektionen vil i 2018 arbejde med 

specielle sager på europæisk niveau og give sta-

tus på hvert ordinært sektionsmøde inden for: 

• Social dumping

• Enmandsbetjening

• Forbedring af EU – direktiv (2005/47/EF) for

 mobilt jernbanepersonel, der udfører 

 grænseoverskridende kørsel. Herunder 

 elektronisk overvågning og tilsyn fra 

  myndighedernes side.

Arbejdsgrupper i ETF for: Ombord-personale, 

lokomotivpersonale, vedligeholdelsespersonale, 

certificering af ombord- og vedligeholdelsesper-

sonale, europæisk fagforeningsnetværk mod 

virksomheder, der ikke vil tegne overenskomst, 

ETF Executive Committee, ETF Jernbanesektio-

nen, ITF Jernbanesektionen, TSI – OPE.
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Sektionen for kollektiv- og per-

sontransports vigtigste arbejds-

opgaver de kommende år er:  

Digitalisering og teknologi 

vil give store udfordringer og 

forskellige konsekvenser for 

transportbranchen, som vi ken-

der den i dag. Et vigtigt mål for 

NTF’s medlemsforbund bliver, at 

sikre trygge arbejdspladser i takt 

med udviklingen.

Klima- og miljøpolitik vil i stor 

grad ændre arbejdslivet for alle 

medlemsgrupper inden for trans-

port. Et samlet mål for transport-

sektoren, både for person- og 

godstransport, er at sikre klima 

og miljøvenlig mobilitet. Det 

bliver et vigtigt område for NTF’s 

medlemsforbund at varetage 

medlemmernes interesser, så 

der også findes gode og trygge 

arbejdspladser i fremtiden.

EU’s mobilitetspakke svækker 

nordiske faglige rettigheder på 

en række områder. Den står for 

politik, der øger forskellene og er 

en trussel og undergravning af 

den nordiske model. Det er der-

for vigtigt, at NTF’s medlemsfor-

bund står samlet for at varetage 

medlemmernes interesser bygget 

på den nordiske model.

Røveri, trusler og vold er en 

kompliceret og sammensat 

problemstilling, og til dels et 

stigende problem inden for kol-

lektiv transport med bus og taxi i 

store dele af Norden. Det gælder 

særligt i og uden for de store 

byer. Men der er behov for mere 

faktabaseret forskning, og der er 

behov for mere fokus på forebyg-

gende tiltag, som beskytter den 

enkelte. Sektionen for person-

transport og kollektiv transport 

ønsker derfor et stærkere fokus 

på temaet, da konsekvensen af 

røverier, trusler og vold er stærkt 

ødelæggende for alle i branchen. 

Almengøring og mindsteløn 

(og fælles nordisk overens-

komst?). Konkurrencen fra 

transportvirksomheder fra lavt-

lønslande skaber store udfordrin-

ger i transportbranchen. Særligt 

inden for gods- og turistbusom-

rådet. Det skaber øget pres på 

både arbejdstider og lønniveau. 

Flere lande forsøger at løse dette 

problem med almengøring eller 

mindsteløn. Vil det være muligt 

at få en nordisk løsning på plads, 

som dæmmer op for angrebet 

fra lavtlønslande med meget 

lave lønninger? Det er vigtigt, 

at NTF’s medlemsforbund står 

samlet for at varetage medlem-

mernes særlige interesser, der 

bygger på den nordiske model, 

når det gælder udviklingen af 

løn- og arbejdsvilkår i transport-

branchen.

Fokus på dalende organisering 

og opbakning til nordisk fagbe-

vægelse. Det vigtigste argument 

for at være organiseret er, at fæl-

lesskabet står stærkest sammen, 

og gennem fællesskabet kan 

påvirke egne løn- og arbejdsvil-

kår. Alle medlemsforbund skal 

derfor have fokus på et stærkere 

hverve- og organiseringsarbejde. 

Dette kan kun ske ved, at alle 

led i medlemsorganisationerne 

tager ansvar for at gennemføre 

dette vigtige arbejde ude på 

arbejdspladserne. NTF og dets 

sektioner må også bidrage til at 

øge aktiviteten for at stoppe den 

dalende opbakning om nordisk 

fagbevægelse. En organisations 

styrke afhænger også af, at vi for-

mår at give plads til flere kvinder 

og personer med minoritetsbag-

grund.

PERSONTRANSPORT OG KOLLEKTIV TRANSPORT SEKTIONEN:
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Mangfoldighed og ligestilling 

skal være en gennemgående 

tænkning i alle de temaområder, 

som sektionen for persontrans-

port og kollektiv transport arbej-

der med. Sektionen for person-

transport og kollektiv transport 

skal gennem dette arbejde 

modarbejde alle former for 

negativ forskelsbehandling på 

baggrund af køn, alder, seksuel 

overbevisning, etnicitet, religion, 

livsanskuelse og kultur. 

Særskilt for taxigruppen
• Taxigruppen ønsker mere forskning på området. 

 Taxigruppen er enige om, at der i en undersøgelse/forskning  

 skal fokus på følgende hovedtræk:

• Arbejdstid – lange dage

• Aflønningsformer

• Træthed – og ulykker forbundet hermed

• Vold – trusler.
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VEJGODSTRANSPORTSEKTIONEN:

Sektionen for vejgodstransports 

vigtigste arbejdsopgaver de kom-

mende år er:  

Transportsektoren i de nor-

diske lande har i længere tid 

været under press, ikke mindst 

på grund af konkurrencen fra 

lavtlønslandene i EU/EØS. 

De nordiske transportmarke-

der er attraktive for selskaber fra 

lavtlønslande, der ser et stort po-

tentiale for fortjeneste i og med, 

at de har lavere udgifter til både 

udstyr og løn. Oven i dette ser vi, 

at nordiske transportselskaber i 

stigende grad rekrutterer chauf-

fører fra lavtlønslande til lavere 

løn end niveauet i Norden. Dette 

medfører social dumping, både 

i forhold til løn, men også i 

forhold til arbejdstid og bo- og 

spiseforhold for chaufførerne.

Vejgodssektionen med under-

gruppen miljø/renovation vil 

i næste kongresperiode kon-

centrere sig om blandt andet 

følgende punkter:

EU’s mobilitetspakke:
EU’s mobilitetspakke berører fle-

re af de europæiske regler, som 

blandt andet regulerer vores 

erhvervschaufførers arbejdsfor-

hold, og udenlandske selskabers 

tilgang til vores markeder. Vi 

ser blandt andet udfordringer 

for vores medlemmers arbejds-

pladser inden for reglerne om 

udstationering og kombinerede 

transporer. 

Dele af mobilitetspakken 

svækker faglige rettigheder i 

Norden. Derfor er det vigtigt, 

at NTF’s medlemsforbund står 

samlet for at varetage sine 

medlemmers særlige interesser, 

der er bygget på den nordiske 

model. 

Digitalisering og teknologi
Digitalisering og teknologi vil 

give store udfordringer og kon-

sekvenser af forskellig karakter 

for transporterhvervet, som vi 

kender erhvervet i dag. Et vigtigt 

mål for medlemsforbundene 

i NTF bliver derfor at varetage 

sine medlemmers interesser, 

sådan at de får trygge arbejds-

pladser i takt med udviklingen.

Klima og miljø
Klima- og miljøpolitik vil i stor 

grad ændre arbejdslivet for 

alle medlemsgrupper inden 

for transport. Et samlet mål for 

transportsektoren, og både for 

person  og godstransport, er at 

sikre miljø- og klimavenlig mo-

bilitet. Det bliver en vigtig op-

gave for NTF’s medlemsforbund 

at varetage sine medlemmers 

interesser, sådan at de også har 

trygge og gode arbejdspladser i 

fremtiden. 

Lønsniveuaet i branchen
Konkurrence fra transportsel-

skaber fra lavtlønslande skaber 

store udfordringer i transport-

branchen, særligt inden for 

godstransport med lastbil og 

turistbus. Dette bidrager til 

pres på både arbejdstider og 

løniveau. Flere lande forsøger 

at løse dette med almengøring 

eller mindsteløn. Også blandt de 

nordiske lande er der forskel på 

lønniveauet for chaufførerne. 

Løsningen vil derfor ikke være 

en fælles nordisk mindsteløn. 

Men vi må arbejde for, at mest 

muligt af transporten i Norden 

aflønnes i henhold til lønsni-

veauet i det land, hvori transpor-

ten foregår.
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Det er vigtigt, at NTF’s med-

lemsforbund står samlet for 

at varetage sine medlemmers 

særlige interesser bygget på den 

nordiske model, når det gælder 

udvikling af løn- og arbejdsvil-

kår i transportbranchen.

Lastbilen som terrorvåben
Der har desværre været en del 

tilfælde, hvor terrorister har 

skaffet sig adang til store køre-

tøjer til brug for terrorhandlin-

ger i Europa. Godssektionen i 

NTF vil have fokus på tiltag, der 

kan hindre at uvedkomne kan 

bruge store køretøjer i onde 

hensigter. Ud over fysiske bar-

rierer mellem kørende trafik 

og fodgængere er blandt andet 

teknologi en mulighed for at bi-

drage til at risikoen for sådanne 

terrorhandlinger minimeres. 

For Godssektionen er det vigtig, 

at man ikke udsætter den 

enkelte chauffør for risikoen 

for at blive brugt som gidsel i 

sådanne situationer. 

Udbud inden for offentlige 
tjenester
Persontransport og renovation 

er blandt de offentlige tjenester, 

som i mange tilfælde sendes 

i udbud til private selskaber. I 

sådanne udbudsprocesser ser vi 

ofte, at de ansatte, som følger 

med over til et nyt selskab, 

bliver tilbudt en væsentlig dår-

ligere løn og væsentligt ringere 

arbejdsvilkår, end de havde i det 

forrige selskab. 

Ved sådanne udbudsforhold 

er der ofte også usikkerhed om, 

hvorvidt man faktisk har er ar-

bejde længere end udbudsperio-

den. Dette er selvsagt belastende 

for de ansatte. Godssektionen i 

NTF, og undergruppen for miljø/

renovation vil arbejde for, at der 

kommer aftaler eller lovbe-

stemmelser på plads, der sikrer 

de ansattes anættelsesvilkår, 

lønninger og arbejdsforhold i de 

tilfælde, hvor offentlige myndig-

heder udsætter renovationsop-

gaver for konkurrence.
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Sektionen for søfart og fiskeris vigtigste arbejds-

opgaver de kommende år er:  

• Kampagnerne mod bekvemmelighedsflag 

 og bekvemmelighedshavne (FoC) og (PoC) 

 – inklusiv en diskussion eller en fælles   

 gensidig information om status for ITF’s 

 lashing kampagne i de nordiske lande

• Athen-politikken i Østersøområdet

• En TEN/Østersø-konference

• Automatisering

• SSDC

• IMO´s STCW/MSC

• Samarbejde med ETF’s maritime sektion.

Ud over dette vil sektionen beskæftige sig med de 

emner, der blev vedtaget i Malmö i 2014:

• Emner relateret til klimaforandringer 

• Organisering

• Forudsætningerne for kollektive 

 forhandlinger i Norden

• Hvordan EU’s regler bliver efterlevet i 

 medlemsstaterne – “Good practice”

• Søfarts- og fiskerisektionens mødeplan 

 for 2018.

Et møde i Arbejdsudvalget før kongressen er 

aftalt. Dato endnu ikke fastsat. Arbejdsplanen for 

andet halvår vil blive planlagt efter kongressen i 

maj 2018.

SØFART OG FISKERI SEKTIONEN:
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Sektionen for civilflys vigtigste arbejds-

opgaver de kommende år er:  

Civilflysektionen har besluttet at 

afholde et årligt møde eller en årlig 

konference med et specifikt tema. Til-

lidsvalgte eller andre repræsentanter fra 

arbejdspladser er specielt inviterede til 

at deltage i disse møder.

Det andet årlige møde fokuserer på 

repræsentanter fra NTF’s medlemsfor-

bund. Møderne kaldes henholdsvis store 

og små møder, og i 2018 er der et ”lille 

møde” i tilknytning til NTF’s kongres.

Sektionen vil overvåge udviklingen i 

luftfartsindustrien og holde fokus på de 

udfordringer, der kommer fra “the Low 

Cost Carrier Model” (LCC) og desuden 

have fokus på blandt andet følgende 

temaer:

• Social Dumping

• “Bogus self-employed”/ falske 

 selvstændige

• Flags of Convenience in aviation

Disse temaer vil på den ene eller anden 

måde være på dagsordenen til alle 

møder.

At opnå kollektive aftaler og orga-

nisere ansatte i LCC selskaberne er et 

selvstændigt vigtigt emne, og sektionen 

vil være stærkt engageret i arbejdet med 

at opnå resultater her. 

Helbreds- og sikkerhedsspørgsmål, 

såsom mikroskopiske partikler og 

forurenet luft, muskel- og skeletlidelser 

ligesom lidelser med forbindelse til 

natarbejde eller skæve arbejdstider og 

skifteholdsarbejde, er andre emner, som 

findes i luftfartsindustrien og skal være 

del af sektionens arbejde.

Uddannelse og kvalifikationer, be-

grænsninger i flyvetiden, EASA regule-

ring, automatisering og digitalisering er 

andre vigtige emner, som sektionen vil 

følge og bringe op på sektionens møder. 

Og sektionen vil fortsat følge arbejdet i 

ETF og ITF og samarbejde tæt med de to 

organisationer.

Generelt er det en vigtig del af ar-

bejdet, at de relevante repræsentanter 

for fagforeningerne inden for luftfart i 

Norden kender hinanden. Sektionen har 

ofte opnået store gevinster ved dette. For 

eksempel i forhold til udveksling af in-

formation og solidaritets aktioner med 

videre, når det har været nødvendigt.

Efter kongressen i NTF bliver det op 

til det nye arbejdsudvalg at gøre NTF’s 

sektion for civilflys arbejdsprogram for 

de kommende år helt færdigt.

CIVILFLYSEKTIONEN:
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NTF’S SEKRETARIAT I 
STOCKHOLM

Samtidig har NTF’s kontor 

en række sekretariatsfunktio-

ner - fra regnskaber og admi-

nistration af medlemsbidrag 

og til opdateringer af NTF’s 

Facebook-side. Opgaver, der 

ikke altid er synlige, men som 

er vigtige for at få det nordiske 

samarbejde til at fungere i 

dagligdagen. Men også NTF’s 

kontor skal forandre sig i takt 

med tiden og i forhold til nye 

opgaver. I den kommende kon-

gresperiode vil NTF og NTF’s 

kontor arbejde målrettet på, at 

NTF bliver bedre i forhold til:

-Indsamling og deling af 

nyttig viden og dokumentation 

i forhold til brug for pressen og 

den politiske påvirkning, som 

NTF’s medlemsforbund står for. 

Når finske, norske eller island-

ske fagforbund laver rapporter 

eller analyser om fiskeri, søfart 

eller automatisering på havne, 

skal arbejdet deles, så andre kan 

få gavn af samme viden. Og når 

danske eller svenske fagforbund 

er involveret i undersøgelser om 

cabotage-kørsel eller levevilkår 

for østeuropæiske chauffører, 

skal denne viden deles hurtigt 

og effektivt, så alle medlems-

NTF har brug for daglig styring, en funktion som kontaktpunkt 

og for løbende koordinering. Derfor har NTF et sekretariat, der 

ligger centralt i Norden og centralt i Nordens største hovedstad, 

Stockholm. NTF’s sekretariat ledes af NTF’s generalsekretær Anu 

Hietala. Desuden findes to ansatte, Ritva Sandsten (assistent) og 

Katrin Olofsson (koordinator og researcher).  Og som nyt ansigt 

og vikar for Katrin Olofsson desuden Christer Norfall. NTF konto-

ret har en række opgaver: 

•  Koordinering af NTF’s kongres, møder i arbejdsudvalget og  møder i NTF’s 

sektioner.   

•  Opdatering af kalender, nyheder og informationer på NTF’s hjemmeside.

•  Kontaktpunkt og formidler af kontakt mellem, til og fra såvel 

 NTF som NTF’s medlemsforbund.

•  Koordinering af indsats i forbindelse med faglige konflikter. 

•  Tovholder funktion i forhold til fælles konferencer og  fælles projekter i 

NTF.

•  Bindeled i forhold til ETF og ITF. Og i forhold til deling af viden.

•  Styring af konkrete projekter og forskellige former for  samarbejde.

•  Deling af information og rolle som fælles nordisk stemme i  konkrete sager 

med fælles nordisk relevans.
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forbund kan lære af arbejdsme-

toder og bruge samme viden 

over for medlemmer, presse og 

politikere – nationalt såvel som 

i EU. 

- Når politikere i et land arbej-

der med særlige transportreg-

ler, kan andre lande drage nytte 

af hurtig information og deling 

af viden om positive og negati-

ve konsekvenser eller af viden 

om succesfuldt politisk påvirk-

ningsarbejde i et land. Her kan 

NTF spille en endnu vigtigere 

rolle i at få denne viden delt 

hurtigt, så forbund i andre 

lande kan få endnu bedre gavn 

af fællesskabet.

-Når et fagforbund i et land 

laver en succesfuld kampag-

ne om Uber eller formår at 

organisere cykelbude og andre 

faggrupper med nye metoder 

og tiltag, er det vigtigt at andre 

forbund i andre lande får den-

ne viden hurtigt. Her kan NTF 

spille en vigtig rolle i koordine-

ring og deling af viden.

Faglige konflikter eller faglige 

kampagner betyder ofte behov 

for international solidaritet. 

Her har NTF i mange år spillet 

en vigtig rolle. Og det er denne 

rolle, der kan udbredes til at 

dække andre områder – fra 

deling af vigtig dokumenta-

tion, der kan bruges over for 

nationale politikere og EU’s 

beslutningstagere til effektful-

de kampagner, der kan bakke 

op om organiseringstiltag. 

NTF’s sekre-
tariat i maj 

2018: Chri-
ster Norfall, 
Anu Hietala 

og Ritva 
Sandsten
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