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DEN NORDISKA TRANSPORTARBETARFEDERATIONEN NTF

Den Nordiska Transportarbetarfederationen (NTF) 

är en sammanslutning av 47 fackförbund för transportarbetare 

från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

Den grundades 1908. 

De anslutna fackförbunden organiserar 400,000 transportarbetare, 

i sju yrkessektioner; Kollektiva persontransporter, 

Godstransporter på väg, Järnvägstransporter, Hamnarbete, Civilflyg, 

Spedition och lager, Sjöfart och fiskeri. 

NTF-sekretariatet ligger i centrala Stockholm.

 

Adress:  

Barnhusgatan 8, 11123 Stockholm, Sverige 

Telefon:  +46 8 - 411 51 14 

 

Generalsekreterare: 

Anu Hietala: 

Koordinator / Utredare:  

Christer Norfall, ersättare för Katrin Olofsson 

Assistent:   

Ritva Sandsten 

 

E-post: NTF@nordictransport.org 

Web: www.nordictransport.org 

Facebook: https://www.facebook.com/NordicTransportWorkersFederation/
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Den nordiska modellen i en global värld

1: Nordiskt tryck för ordnade anstälningar i IKEAs globala transportkedja

2: Gemensam dokumenation för fusk med förare

3: Solid påverkan och lobbyarbete i Bryssel

4: 50.000 svenska, finska och danske underskrifter för rättvisa transporter

5: Det krånglar för Ryanair i Norden

6: Skandinaviska bromsar på Uber jobb

7: Keep the Nordic Waters clean

8: Fair Warehousing – inclusive I ETF och ITF

9: Exportfremgång baserad på den nordiska modellen

10: Nordatlantiska utmaningar inom fiskerisektorn

11: Resan til Amerika – starten på ökat globalt samarbete

Välkommen til Anu Hietala, Nordens nya röst

Lycka til Peter Lövkvist och NTF under de närmaste åren
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Sektionen för HAMNARBETE:
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FÖRORD:

DEN NORDISKA MODELLEN 
I EN GLOBAL VÄRLD

Norden har berg, dalar, sjöar, slätter, 

skogar och stränder mot arktiska, nordat-

lantiska och baltiska saltvatten. Norden är 

även rik på natur och kultur.

De nordiska länderna har starka band 

mellan länderna och folken i Norden och 

en lång delad historia.

De nordiska länderna har både stora 

och små företag som handlar med hela 

världen.

De nordiska länderna har starka traditi-

oner i samarbete och demokrati. Norden 

har en stark tradition att erkänna och 

stå upp för mänskliga rättigheter samt 

jämställdhet mellan könen och olika 

etniska grupper.

De nordiska länderna har en välfärds-

modell skapad av starka resultat och 

förhandlingar mellan fackföreningar, 

arbetsgivare och politiker.

Norden har 400 000 organiserade 

transportarbetare och 47 fackföreningar 

för transportarbetare inom områden som 

kollektivtrafik, godstransporter på väg, 

järnväg, lager och terminal, hamnarbete, 

civil luftfart, sjöfart och fiskeri.

De nordiska länderna - tillsammans 

- har en stark röst i både Europa och en 

alltmer global värld

Tillsammans har Finland, Danmark, 

Norge, Sverige, Island och Färöarna skapat 

en unik nordisk modell.

Men den nordiska modellen är satt 

Nordiskt 
samarbete 
2015. NTF 
och svenska 
hamnarbe-
tare besöker 
Nordsjö 
hamn i 
Helsingfors, 
Finland, 
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under starkt tryck i en globaliserad värld. 

Behovet av den nordiska modellen i en 

global värld är dock större än någonsin 

tidigare.

Därför är temat på NTFs kongress och ar-

betsprogram för de kommande åren ”Den 

nordiska modellen i en global värld”.

Tillsammans kan vi försvara och utöka 

den nordiska modellen i Norden - och 

tillsammans kan vi sprida den nordiska 

modellen där det är möjligt i Europa och 

resten av världen.

Välkommen till NTFs kongress i Ålborg. 

Trevlig läsning och lycka till under den 

kommande kongressperioden.

På uppdrag av NTFs arbetsutskott.

Jan Villadsen, 

ordförande för NTF

Anu Hietala, 

generalsekreterare för NTF



NTF ARBEJDSPROGRAM, 2018-2021+ 

   5



GLOBAL TRANSPORT –  NORDIC FUTURE: DEN NORDISKA MODELLEN I EN GLOBAL VÄRLD

6   

DEN NORDISKA MODELLEN I 
EN GLOBAL VÄRLD

I mars 2015 hamnade det 
norska fackförbundet Parat 
i en allvarlig konflikt avse-
ende de anställda piloterna i 
flygbolaget Norwegian. Mot 
denna bakgrund hemstäl-
lde Parat om NTFs hjälp. 
NTF reagerade snabbt och 
samordnade en gemensam 
nordisk satsning och löften 
om sympatikonflikter ström-
made in från fackföreningar 
från hela Norden.

Samtidigt uttalade både 
NTFs ordförande Jan 
Villadsen och NTFs gene-
ralsekreterare Peter Lövkvist 
sig i en mängd olika medier 
i de nordiska länderna om 
billigare flygbiljetter som 
genererar hårdare inter-
nationell konkurrens i allt 
fler flygbolag och att det är 
de anställda som får betala 
notan för detta. 

Budskapet var klart. Fack-
föreningarna i de nordiska 
länderna var redo att hjälpa 
piloterna i Norwegian att 
vända utvecklingen för att 
säkerställa rättvisa flyg-
transporter snarare än att 

fortsätta ”tävlingen mot 
botten”.

Detta innebar att lednin-
gen i Norwegian kunde 
se att företaget riskerade 
strejker och sympatiåtgär-
der i hela Norden. Efter 
några timmar började 
förhandlingarna återigen 
mellan Parat och flygbolaget. 
Förhandlingar som ledde 
sedan till ett avtal som både 
Norwegian och Parat kunde 
acceptera.

Fallet är ett viktigt exempel 
för NTF, för fackföreningar 
och transportarbetare i hela 
Norden. Eftersom det visar 
att synlig sammanhållning 
fungerar och kan ge resultat. 
Både tack vare att facken 
och de anställda hade ett bra 
fall, samordningen i Norden 
fungerade samt att eftersom 
NTF och ett antal av NTFs 
medlemsförbund lyckades 
hantera det yttre trycket. 

Fallet har fler perspektiv. 
Men det visar först och 
främst vad NTF kan och vad 
NTF kan användas till när 
det gäller sammanhållning, 

solidaritet och gränsöver-
skridande resultat. Exemplet 
är en av flera som i denna 
kongressperiod visar att 
NTF kan bidra till att skapa 
konkret värde för sina med-
lemsförbund och anställda 
inom transportbranschen. 
Det visar vidare på att kon-
flikten om lön- och anstäl-
lning på Norwegian även 
kan användas inom andra 
yrkessektorer, om och när 
det behövs.

Exemplet är således viktigt 
för framtidsarbetet. Också 
i åren efter 2018 och NTFs 
kongress. Därför börjar ar-
betsprogrammet med detta 
konkreta exempel på ett 
framåtblickande resultat.

Resten av arbetsprogram-
met består av 11 andra 
konkreta exempel från 
verklighet och gränsöver-
skridande arbete i Norden. 
Tillsammans med fallet om 
Norwegian och 11 andra 
ögonblicksbilder från det 
nordiska samarbetet, hur 
NTFs arbete faktiskt kan 
utvecklas under den kom-
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mande kongressperioden 
fram till 2022.

Detta arbetsprogram är 
därmed något annorlunda 
jämfört med arbetsprogram-
met för denna kongresspe-

riod. Fokus är - precis som i 
fallet med det multinationel-
la norska flygbolaget - hur 
den nordiska modellen fun-
gerar och skapar lösningar i 
en global värld.

Nordisk solidaritet och 
fackligt tryck på flygbo-
laget Norwegian under 
tvist med både rubriker 

och resultat. 
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I december 2016 blev Ikea 

varuhus i Norden och ett antal 

andra europeiska länder mål 

för aktivister som låg bakom 

spridningen av information i 

en bred informationskampanj 

om de villkor som bulgariska, 

rumänska och makedonska 

förare arbetar under när de kör 

möbler och andra Ikea varor 

fram och tillbaka i Norden och 

Västeuropa.

Lönen var allt annat än 

nordisk när föraren Emilian 

Tudor från Rumänien körde 

Ikeavaror från Kastrup i Dan-

mark till Jönköping i Sverige. 

Emilian tjänade en tredjedel av 

normala danska eller svenska 

löner. Denna typ av berättelse 

skapade en gemensam kam-

panj som leddes av Svenska 

Transportarbetareförbundet 

och ITF för att informera 

vanliga människor och Ikeas 

kunder år 2016, 2017 och 2018. 

Målet är en överenskommelse 

om rättvisa villkor för förare 

som arbetar i möbelföretagets 

leverenskedja. Ikea förhandlar 

med ITF och Svenska Transpor-

tarbetareförbundet. Viljan att 

förhandla tog allvarlig fart när 

BBC World i mars 2017, med 

hjälp från andra danska och 

svenska fackföreningar, sände 

ett åtta minuter långt program 

om hur föraren Emilian Tudor 

och hans rumänska kollegor 

är grovt underbetalda av Bring 

som är underleverantör åt Ikea.

Bring ägs av Posten Norge, 

som ägs av den norska staten. 

Men det betyder inte att förare 

som Emilian Tudor får norsk 

lön när de kör i Norden. För 

Bring har skapat ett dotter-

bolag i Slovakien och det är 

här, Emilian och flera hundra 

andra östeuropeiska förare är 

anställda - på slovakiska an-

ställningsavtal med slovakiska 

löner för körningar i Norge, 

Sverige, Danmark och Finland.

Det är den trafik som Ike-

akampanjen fokuserade på. I 

effekten av kampanjen har 3F 

Transport hjälpt Emilian Tudor 

att lämna in en stämningsan-

sökan mot Bring med krav på 

nordiska anställningsvillkor, 

eftersom det är i Norden Emi-

lian Tudor arbetar. Rättsären-

det kommer förhoppningsvis 

att få positiva konsekvenser. 

Rättsärendet och kampan-

jen för rättvisa villkor i Ikea 

leveranskedja är några av de 

initiativ som de nordiska fack-

förbunden hanterat eftersom 

problemen med social dump-

ning endast kan lösas genom 

gemensamma ansträngningar 

över gränserna.

Samtidigt har utspelet med 

aktivister framför Ikeas varu-

hus i flera medier i Norden och 

övriga Europa - och framför 

allt - på sociala medier, där 

meddelanden, affischer, infor-

mation, bilder och videofilmer 

delats med blixtens hastighet 

över gränserna och bland män-

niskor som en mycket viktig 

del av kampanjen.

Ikeakampanjen har en 

klar nordisk prägel. Den har 

1

NORDISKT TRYCK FÖR ORDNADE 
ANSTÄLLNINGAR I IKEAS GLOBALA 
TRANSPORTKEDJA
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fungerat både för allmänheten 

som ett tydligt exempel på 

social dumpning och behovet 

av bättre regler, mer kontroll 

och rättvisa anställningsavtal 

och även på kravet på en rättvis 

transport från globala företag 

som Ikea.

Gemensamma insatser 

och tekniskt samarbete om 

gränsöverskridande kampanjer 

i Norden är ett av de uppen-

bara målen och uppgifterna 

som NTF kommer att bli ännu 

bättre att bidra till under de 

kommande åren. Både med 

dokumentation, planering och 

samordning. Det gäller även 

att använda erfarenheter och 

information i politisk lobbying 

i Norden och i Bryssel för att 

främja den nordiska modellen 

och nordiska förhållandena. 

Det är en av vägarna framåt i 

kampen för att stoppa ultrali-

berala vilda västern villkor. Till 

förmån för transportarbetare 

i Norden och även till gagn för 

kollegor i övriga Europa.

Kampanj för bättre 
arbetsförhållanden 

för lastbilsförare 
i Ikeas distributi-

onskedja. Face-
book-affisch som 

kombinerar humor 
och verklighet från 

transportvärlden. 
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”Rapportera så många registre-

ringsskyltar som möjligt på din 

smartphone under tre veckor. 

Då hjälper du till att identifiera 

olagliga transporter och miss-

bruk av EUs cabotageregler för 

lastbilar”. Det var uppmanin-

gen till medlemmar i ett antal 

NTF förbund i 2013. Tusentals 

förare, lagerarbetare och hamn-

arbetare skrev in registrerings-

skyltar på utländska lastbilar 

i applikationen ”cabotagestu-

dien” som hade lanserats av 

svenska logistikforskare vid 

Lunds universitet.

I maj och juni 2014 var slut-

satserna i en stor rapport tydlig 

från forskarna. Resultatet var 

både skrämmande och intres-

sant. Omfattningen av rena 

inrikes körningar av utländska 

förare i Sverige, Danmark och 

Norge visade sig vara mycket 

mer omfattande än tidigare 

antagits. Ungefär dubbelt så 

högt som de officiella siffrorna 

från EUs statistikbyrå, Eurostat 

visade.

Detta innebar en rad repor-

tage i media i flera nordiska 

länder och därmed också en 

betydande plattform för både 

förare och deras fackföreningar 

i debatten om social dumpning. 

Samtidigt kan rapporten fortfa-

rande användas som ett lobby-

verktyg när fackföreningar och 

nationella politiker diskuterar 

social dumpning och regler 

för transport inom EU med 

politiker i Europaparlamentet, 

EU-rådet och EU-kommissionen.

NTF var inte direkt inblanda-

de i samarbetet och främjandet 

av applikationen men erfa-

renheten att samla in uppgifter 

om oegentligheter i transport-

branschen med moderna meto-

der och medverkan av fackliga 

medlemmar i hamnar, lager 

och bland förare som är i nära 

kontakt med lastbilar varje dag, 

är en av de metoder som NTF 

kan hjälpa till att samordna 

framöver. För det är den typ av 

facklig verksamhet i samarbete 

med forskare eller andra parter 

som är ett bra verktyg. Både 

som målmedveten facklig akti-

vitet, för fackliga diskussioner, 

sammanhållning och organi-

sering - och som ett politiskt 

verktyg och dokumentation 

för fackföreningarnas politiska 

arbete över hela Norden.

När det gäller att öka det 

politiska inflytandet med tydlig 

dokumentation och fakta från 

medlemmarnas yrkesliv kan 

NTF bli bättre att spela en vikti-

gare roll i det nordiska samord-

ning. Inte minst när det gäller 

gränsöverskridande transporter 

och gränsöverskridande social 

dumpning och olaglig verk-

samhet. Både när det gäller 

konkreta åtgärder och enga-

2

GEMENSAM DOKUMENTATION 
FÖR FUSK MED FÖRARE
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Registrering av 
nummerskyltar i 

Danmark, Sverige 
och Norge gav 

bra dokumenta-
tion avseende 
bedrägeri och 

missbruk av cabo-
tagereglerna. Det 

är daglig verk-
samhet i Norden.

gemang - och när det gäller 

viktigt kunskapsutbyte samt 

bra verktyg för politiskt arbete 

för att se till att de nordiska 

länderna talar med en röst och 

ungefär samma resultat, krav 

och lösningar.

Cabotagestudien har hjälpt 

till att visa på ett globalt feno-

men och säkerställt dokumen-

tation som kan användas för 

att påverka debatten och politi-

kerna. Resultaten ingår därför i 

diskussioner och förhandlingar 

som fortsätter på EUs färdplan 

för att skapa ett vägpaket med 

bättre gemensamma regler för 

internationell transport och 

förhoppningsvis nya skarpare 

regler för cabotage.

Ett konkret resultat som 

redan har kommit av studien 

är nya krav på EUs statistikkon-

tor, Eurostat och hur de ut ana-

lyserar fakta. Ett annat konkret 

resultat är ett ökat samarbete 

mellan Svenska Transportarbe-

tareförbundet och logistikfor-

skare vid Lunds universitet om 

nya projekt avseende doku-

mentation för kringgående 

av nationella regler samt EUs 

transportregler.
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I januari 2017 samarbetade NTF 

och den nordiska branschor-

ganisationen för transport och 

logistik, NLA, med en utfrågning 

i Europaparlamentet om social 

dumpning, rättvisa transporter 

och nya regler för utstationering 

av internationella förare. Utfråg-

ningen innehöll bland annat 

dokumentation i form av den 

danska rapporten ”Byways in Da-

nish Transport” som kartlägger 

löner, levnadsförhållanden och 

arbetstid för bulgariska, rumän-

ska och makedoniska förare av 

lastbilstransporter i Norden.

I rapporten framgår bland 

annat att bulgariska, makedon-

ska och rumänska förare tjänar 

i genomsnitt en tredjedel av 

vad svenska, norska, danska 

och finländska förare tjänar. De 

lever upptill sju veckor i rad i 

lastbilen, vilket innebär att EUs 

regler om kör- och vilotid samt 

helgvila utanför lastbilarna inte 

följs. Rapporten avslöjade också 

att de bulgariska, rumänska och 

makedonska förare och lastbilar 

som reser i de nordiska länderna 

sällan eller aldrig kör till, från 

eller i sina egna hemländer. 

Rapporten har använts i stor 

utsträckning och delats som 

effektiva lobbyverktyg. Den visar 

verkligheten och enligt EUs 

transportkommissionär Viole-

ta Bulc har det aldrig funnits 

liknande undersökningar.

Mot den bakgrunden och 

eftersom EU vägpaket för nya 

regler för vägtransporter för 

diskussion och politisk debatt i 

2017 och 2018, var utfrågningen 

i Europaparlamentet mycket 

välbesökt, både rapporten, 

hearingen och informationen 

om de nordiska fackliga kraven 

och förslag till starkare EU regler 

och utstationeringsregler som 

inkluderar förare, var med i 

media i Bryssel.

Således är både rapporten, 

samarbetet med de nordiska 

transportörerna i NLA och hea-

ringen exempel på hur NTF kan 

hjälpa till att påverka EUs beslut-

sprocess genom dokumentation, 

närvaro och samarbete. De gör 

det på ett sätt som ger Norden 

en samlad och starkare röst 

samtidigt som man pekar på 

både problem och konkreta lös-

ningar med en nordisk vinkling 

i Bryssel. Det visar att NTF ska 

arbeta för att gå med ännu mer 

bestämda steg i viktiga frågor.

I framtiden ska fler genom-

arbetade rapporter presente-

ras för EUs institutioner och 

andra relevanta nationella och 

internationella politiska arenor. 

NTF ska om möjligt samarbeta 

med andra partners som delar 

vår världsbild. I EU finns ett 

behov av fackliga lösningar och 

spridningen av den nordiska 

modellen, där samarbete med 

SOLID PÅVERKAN OCH 
LOBBYARBETE I BRYSSEL

3

NTF i Bryssel 2017 arrangerar 
en gemensam konferens som 
lockar mer än 40 ledamöter i 
Europaparlamentet. Syfte: Nya 
och bättre europeiska regler för 
att undvika social dumpning 
inom vägtransportsektorn.
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arbetsgivare, kan leda till bra 

resultat.

När användbar gemensam 

nordisk dokumentation finns är 

det viktigt att NTF säkerställer 

insamling och distribution av 

dokumentation och undersök-

ningar som kan användas av 

andra NTF medlemsförbund. 

Den danska rapporten ”Byways 

in Danish Transport”, ”Cabo-

tagestudien” och den andra 

svenska studien från forskarna 

vid Lunds universitet, positi-

oneringsdokumentation och 

förslag som tex. EUs flygpaket, 

järnvägspaket 4,  vägpaketet och 

det släppta hamnpaketet 3. Na-

turligtvis, eftersom bra förslag 

från en federation ofta kan vara 

samma bra förslag som gjorts 

av andra nordiska federationer 

i andra länder, så att Norden 

kan utöva ännu större politiskt 

inflytande med samma röst och 

stå starkare, särskilt i EU. ”Men 

också när det gäller viktiga kol-

lektiva rapporter och analyser 

av den nordiska modellen, som” 

Den nordiska modellen - Vad 

krävs ”, som gjordes i Nordens 

samarbetsforum för nationella 

landsorganisationer och social-

demokrater, SAMAK.
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50 000 SVENSKA, FINSKA OCH 
DANSKA UNDERSKRIFTER 
FÖR RÄTTVISA TRANSPORTER

4
Man ser ganska stark ut när 

man är en av de bara fyra länder 

som lyckas samla det överens-

komna antalet underskrifter 

i en gemensam europeisk 

kampanj. 

I ETF är Danmark, Sverige 

och Finland länder där fack-

föreningarna gav synliga starka 

resultat när ETF under 2015 

och 2016 drev kampanjen ”Fair 

Transport Europe”, som bland 

annat syftade till att samla in 1 

miljon signaturer för ett antal 

förslag till nya EU regler som 

kan minska social dumpning.

Utanför Norden lyckades 

bara fackföreningarna i Belgien 

komma upp till de nordiska för-

bundens nivåer. Island, Färöar-

na och Norge är naturligtvis 

ursäktade eftersom medborgare 

i länder och områden utanför 

EU inte kunde delta i att samla 

in signaturer. 

Som ett resultat ser de nordiska 

länderna ännu starkare ut i 

ETF-perspektivet, eftersom alla 

tre bidragande länderna nådde 

minimimålet för underskrif-

ter. Totalt samlades mer än 50 

000 signaturer in för rättvisa 

transporter i Norden som visar 

sig vara över en fjärdedel av 

det totala antalet signaturer i 

Europa.

Det visar att de nordiska 

länderna lever upp till gemen-

samt fattade beslut, att kunna 

leverera kampanjer samt att de 

nordiska fackföreningarna kan 

mobilisera sina medlemmar.  

Det ger bra drivkraft för 

framtiden. Naturligtvis lyssnas 

det extra till fackföreningar 

från länder som uppfyller 

mätbara mål och krav. Det 

innebär också att gemensam-

ma kampanjer kan göras över 

gränserna i Norden. NTF och 

dess sektioner kan dra nytta av 

framgången i kampanjen med 

nya gemensamma mål – Där 

även andra delar av befolknin-

gen kan involveras än transpor-

tarbetare.

Det var faktiskt vad som 

hände med kampanjen ”Fair 

Transport in Europe”. Eftersom 

kampanjen var tänkt i samarbe-

te mellan NTFs danska ordföran-

de och ETFs svenska ordförande. 
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NTF-anslutna fackföreningar var 
djupt engagerade i ETF-kam-
panjen, ”Fair Transport Europe”. 
Fackförbund i Sverige, Finland 
och Danmark lyckades samla 
in mer än 50 000 signaturer 
under kampanjen. Här aktivism 
i Finland, 
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NTF och flera nordiska förbund 

stöttade kampanjen med både 

personella och ekonomiska 

resurser.

Kampanjen ”Fair Transport 

Europe” mötte också politiskt 

stöd från flera politiska partier 

och politiker i Norden. I Sverige 

stöttade även flera ministrar 

kampanjen och undertecknade 

uppropet om rättvisa transpor-

ter.

Kampanjen ”Fair Transport 

Europe” var för ambitiös för 

ETF och ETFs medlemsförbund 

i förhållande till att samla 

tillräckligt många underskrif-

ter. I Norden var kampanjen 

inställd på att lyckas. Det visade 

sig att Norden var mogen för 

gemensamma kampanjer och 

gemensamma fackligainsat-

ser. Nu har varumärket ”Fair 

Transport” fastnat och kommer 

att användas framöver. Både av 

ETF, NTF och av de nordiska och 

europeiska medlemsförbunden
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I juli 2015 kunde brittiska 

tidningen ”The Guardian” göra 

rubriker om hur Ryanair hade 

lidit ett av sina största nederlag 

någonsin, om inte den största.

”Ryanair stänger baser i Dan-

mark på grund av dispyter med 

fackföreningar,” löd rubriken. 

Det uppmärksammades i hela 

Europa när Ryanair drog svan-

sen mellan benen och övergav 

arbetsstället med anställda i 

Danmark vid Skandinaviens 

största flygplats, Copenhagen 

Airport.

Ett halvt år med massiv debatt 

i Danmark och ett flygbolag 

som vägrade att förhandla om 

danska avtal och nordisk anstäl-

lningstrygghet för sina danska 

piloter och kabinpersonal. I 

juli 2015 vann FPU, den danska 

fackföreningen för piloter och 

kabinbesättningar ett avgörande 

fall i danska arbetsdomstolen. 

Det var lagligt att vidta arbets-

marknadskonflikter och sympa-

tiåtgärder mot Ryanair för att 

driva företaget till förhandlings-

bordet.

Den lösningen ville inte 

Ryanair ha. Ställd inför inställda 

turer till och från Danmark, 

konflikt och brist på mark-, 

bränsle och cateringhantering 

samt eventuell nordisk sympa-

tikonflikt och ett stort nederlag 

mot fackföreningar föredrog 

Ryanair att stänga sin verk-

samhet baserad i Danmark.

Flygbolaget fortsätter att flyga 

till och från danska flygplatser. 

Men nu med anställda från 

baser utomlands och i mycket 

mindre utsträckning än tidiga-

re. Ryanair måste nu erkänna 

att de inte kan upprätta någon 

bas i Köpenhamn. Det visade 

även att den danska fack-

föreningsrörelsen fungerar och 

att den nordiska modellen lever 

och kan användas för moderna 

arbetsmarknadskonflikter mot 

gamla arbetsgivare som vägrar 

DET KRÅNGLAR FÖR RYANAIR 
I NORDEN

5
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att ha avtal för de anställda i 

Norden.

Den danska konflikten med 

Ryanair visade på en ny uppsjö 

av problem för flygbolaget. Den 

gav optimism för flera europe-

iska fackföreningar att ta upp 

kampen mot Ryanair för rätten 

att få organisera sig och få teck-

na kollektivavtal med företaget.

Det har verkligen börjat 

hända mycket 2017, där piloter 

i ett antal länder har hotat med 

strejker och där Ryanair måste 

erkänna fackföreningar som 

motparter i ett antal länder.

Det innebär att förhandlingar 

har gjorts med Ryanair i flera 

länder. Även i Danmark, där 

Ryanair har hållit möten med 

danska FPU för första gången se-

dan Ryanair stängde sina baser.

Från sin dåvarande position 

som facklig lobbyist i Brys-

sel och ordförande för ETFs 

Civilflygs sektion har NTFs nya 

generalsekreterare Anu Hietala 

varit djupt involverad i de ge-

mensamma ansträngningarna 

för bättre relationer och avtal 

i Ryanair. Inte minst med sina 

bidrag i samband med Ryanair-

kampanjen som ETF och ITF har 

tillsammans.  

Det ger stark grund för 

nordiskt samarbete genom NTF 

för rättvisa villkor i globala 

företag som Ryanair. Det danska 

exemplet visar även att Ryanair, 

Europas största flygbolag mätt 

på antal passagerare, kan han-

teras.

Lågprisbolaget, Ryanair, stängde 
sina baser i Danmark efter en 
lång konflikt om kollektivavtal 
och stort folkligt engagemang för 
bättre arbetsvillkor vid Ryanair.
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Under 2014 och 2015 var den 

amerikanska applikationstjän-

sten Uber på väg att övertyga 

media, politiker och män-

niskor i Skandinavien att Uber 

var framtidens trafikslag och 

den framtida anställningsfor-

men. Uber hade snabbt blivit 

populär i stora delar av den 

breda befolkningen, i media 

och bland många politiker i 

många partier.

2018 håller de flesta nordiska 

politiker med om att Uber är 

en olaglig taxitjänst som inte 

hör hemma i Norden. Detsam-

ma gäller för många vanliga 

människor, och både Uber 

och Ubers förare påverkas av 

förbud, böter och kontroller i 

Norge, Danmark, Sverige och 

Finland. Därför har företaget 

stängt sin Uber-pop-tjänst i de 

nordiska länderna där de bör-

jade med verksamheten. Uber 

har nu lämnat marknaderna 

med en försämrad image, kvar 

finns några kontorsanställda 

och en hyrverksservice som 

endast erbjuds på några få 

platser - detta tillsammans 

med ett antal stämningar om 

skatteflykt, olagliga taxiverk-

samhet och bidragsfusk.

I hela Norden har transpor-

tarbetarförbund och förare 

spelat en viktig roll i att 

bekämpa Ubers affärsmodell. 

Delvis när det gäller att påver-

ka politiker och media samt i 

debatten om plattformsekono-

mi, delad ekonomi, applikati-

onstjänster och nya former av 

anställningar i en tid av snabb 

teknisk utveckling och digita-

lisering. I Danmark lyckades 

man göra kampen mot Ubers 

jobb en fråga för allmänheten 

och en seger för fackförenings-

rörelsen. Inte minst genom 

kampanjen tillsammans med 

komikern, Poul Uberman, som 

en frontfigur.

Men digitalisering och auto-

mation finns i många delar av 

transportnäringen och inom 

många områden som en natur-

lig, logisk utveckling. Nordiska 

transportarbetarförbund måste 

omfamna och ta inflytandet 

med konstruktiva lösningar 

och genom förhandlingar och 

åtgärder i kollektivavtal, sär-

skilt i förhållande till avtal om 

utbildning i hamnar och lager 

i flera länder.

I juni 2017 var NTF i Stock-

SKANDINAVISKA BROMSAR 
PÅ UBER JOBB

6

År 2017 
anordna-

de NTF en 
ITF-konferens 
i Stockholm. 

Temat för 
konferensen 

var framtidens 
arbete, med 
inriktning på 

digitalisering, 
automatise-
ring och af-

färsmodellen 
Uber.
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holm värd för ITFs stora kon-

ferens om fackföreningarnas 

möjligheter och roll i en värld 

med ökad digitalisering och 

automatisering. Konferensen 

fick stark nordisk prägel. Både 

tack vare Ubers nederlag som 

affärsmodell i Norden, pre-

sentationer av flera nordiska 

förbund och relevant fakta 

från svenska forskare och 

experter inom automation och 

digitalisering.

Gemensam nordisk sa-

mordning, kunskapsdelning 

och tydligt lagarbete i ITFs 

arbete med digitalisering 

och automatisering är en av 

NTFs och NTFs medlemsorga-

nisationer viktiga uppgifter 

- även de kommande åren. 

När det gäller goda exempel 

som kollektivavtal som slutits 

med till exempel de nya 

”transportpods” i Stockholm 

- eller vidareutbildning för 

hamnarbetare och gemensam 

dialog med arbetsgivare och 

gemensamma projekt riktade 

mot framtiden är exempel 

som Danmark har levererat 

exempel på.
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Ubers affärs-
modell mötte 
hårt motstånd 
i Norden. 
I Danmark 
använde 3F 
Transport 
humor och 
figuren ”Poul 
Uberman” för 
att bli av med 
Uber.
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ITF har över 140 fartygsin-

spektörer och koordinatorer 

fördelade över hela världen. 

Av dessa är 15 anställda för att 

inspektera fartyg och teckna och 

vidmakthålla ITF-kollektivavtal i 

de nordiska länderna. Samtidigt 

är ITFs FOC-kampanj mot fartyg 

under bekvämlighetsflagg fortfa-

rande nödvändig för att upprät-

thålla en minimumstandard på 

världshaven och det är ett synligt 

exempel på gott internationellt 

samarbete och samordning. Det 

visar siffrorna för ITFs ansträng-

ningar som Norden är en viktig 

del av.

Förra året hämtade ITFs far-

tygsinspektörer hem 35 miljoner 

US dollar till sjömän som har 

blivit lurade på lön och andra 

ersättningar på världshaven. 

FOC-kampanjens insatser är att 

jämföra med att sätta en dräne-

ringsplugg i exploateringen av 

världens sjömän - inte minst för 

de 309 000 sjömän, nu omfattas 

av ett ITF-avtal.

Från tid till annan har särskild 

uppmärksamhet ägnats åt olika 

undermåliga fartyg, underbetal-

da sjömän och bekvämlighets-

flaggade fartyg från olika delar 

i världen. Det visar kampanjer 

som ”Keep the Baltic clean”. Mot 

denna bakgrunden föreslår de 

finska sjömännen att NTF ska stå 

bakom en gemensam nordisk 

kampanj som följer samma 

mönster under namnet ”Keep 

the Nordic Waters clean” - med 

fokus, kontroll, handling och 

mediebevakning samtidigt i Nor-

ge, Danmark, Sverige, Finland, 

Island och Färöarna.

7

KEEP THE NORDIC 
WATERS CLEAN

NTF gick med 
på ITF-inspekti-

on på ett fartyg i 
Sverige. FO

TO
: 
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Lager- och terminalarbetare har 

sin egen sektion i NTF. Detta är 

logiskt i Norden, eftersom lager 

och godsterminaler fungerar 

som nav i den landbaserade lo-

gistikkedjan på samma sätt som 

hamnarna gör inom sjöfarten.

Nordiska lager- och termi-

nalarbetare brukar därför arbeta 

tillsammans över nationsgränser 

om fackliga frågor. Det finns en 

överenskommelse i Norden om 

att det nu är dags att stärka sam-

arbetet i ITF i syfte att ge lager- 

och terminalarbetare en starkare 

röst och skapa en gemensam 

plattform för samarbete.

Nordiska lager- och termi-

nalarbetare har starkt engagerat 

sig i ITF-sektorns projekt och 

samarbetat med fackföreningar 

i länder som Storbritannien, In-

dien, Bahrain och Moçambique. 

Ett mål för detta samarbete är 

att identifiera nya trender och 

affärsmodeller i tid, till exempel 

då stora internationella lag-

ringsgrupper som Amazon, som 

expanderar mycket snabbt och 

sätter press på arbetstagarnas 

rättigheter i de länder där de 

bygger allt fler lager.

8

FAIR WAREHOUSING 
- INKLUSIVE I ETF OCH ITF

Det är en riktigt bra idé att 

arbeta med i den kommande 

kongressperioden och NTF 

kommer också att kartlägga 

möjligheten för en kampanj i 

fiskerinäringen där ITF har visat 

på en serie ohyggliga fall av 

slavliknande arbetsförhållanden 

i Nordatlanten med fiskare från 

länder som Burma (Myanmar) 

och Egypten.

Under tiden har ett antal fack-

förbund i de nordiska länderna 

snabbt antagit ITFs koordinerade 

surrningskampanj (lashing) som 

kortfattat beskrivs under de 

förutsättningar som hamnarbe-

tare har att utföra arbete med 

surrning av last när fartyg är i 

hamn. Det är inte en arbetsup-

pgift för sjömän, men som de 

tvingas till i allt större utsträck-

ning. Världens sjömän är redan 

utsatta när det gäller lön och 

arbetsvillkor. Samtidigt är frå-

gan om vem som utför arbete i 

hamnarna en fråga om säkerhet 

och arbetsmiljö. Hamnarbetare 

är redan utbildade och erfarna 

i dessa arbetsuppgifter och är 

vana att hantera stora mängder 

gods på rätt sätt.

Konferens för 
lager- och ter-
minalarbetare 
i Köpenhamn 

och en diskus-
sion om organi-

sering och ett 
starkare samar-
bete inom ETF 

och ITF.
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EXPORTFRAMGÅNG 
BASERAD PÅ DEN 
NORDISKA MODELLEN

Starkare fackföreningar och bät-

tre organisation i Baltikum och 

i övriga Central- och Östeuropa 

kommer även att göra fack-

föreningarna i Norden starkare. 

Det är motiveringen bakom ett 

antal internationella projekt där 

de nordiska fackföreningarna 

deltar för att bygga upp starka 

fackföreningar i Östeuropa.

Det har också varit motiverin-

gen till det aktiva deltagandet av 

NTF i Baltic Organising Academy 

(BOA), som arbetar för ökad 

organisationsgrad och stärkta 

fackföreningar i Estland, Lett-

land och Litauen.

BOA-projektet skapades 2011 

i Estland och har lett till fack-

föreningar inom ett antal bran-

scher, bland annat tillverkning, 

telekommunikation, service och 

inte minst transport. 

Projektet har hjälpt till att 

attrahera 3523 nya medlemmar 

till fackföreningar i de baltiska 

länderna. Projektet har också 

stöttat utbildning av 237 fackliga 

ledare, organiserat 90 kollektiva 

åtgärder och genomfört 15 kol-

lektiva förhandlingsrundor.

Både bra och mindre bra 

erfarenheter i BOA-projektet 

har löpande utvärderats och 

utvärderingsprocessen avsluta-

des med en rekommendation 

att projektet borde anpassas, 

optimeras och sedan fortsätta 

under namnet Baltic Organising 

Alliance (BOA 2.0).

NTF och det finska förbundet 

Raideammattilaiset JHL ry har 

sedan år 2012 aktivt stöttat det 

estniska järnvägsanställdasför-

bund, ERAÜ ekonomiskt och 

med kunskap och erfarenhet för 

att de ska kunna bygga upp en 

organisation som är hållbar över 

tid. ERAÜ har aktivt jobbat med 

att bygga sin organisation och 

drivit kampanjer mot arbetsgiva-

re, myndigheter och beslutande 

församlingar.

EMSA, det estniska sjöfolksför-

bundet stöttades mellan 2014 – 

2017 av NTF, Seko-Sjöfolk, Norsk 

Transportarbeiderforbund och 

ITF för organisering av sjöfolket 

i Estland. 

ETTA, det estniska transport-

facket stöttades mellan 2012 

– 2016 av NTF för att organisera 

upp lager och terminalanställda 

i Estland.

LAKRS, det lettiska transport- 

och bussförarfacket stöttas sedan 

2016 av NTF och Svenska Kom-

munalarbetareförbundet med or-

ganisering och rekryteringar av 

bussförare i Lettland. LAKRS har 

rekryterat en egen organiserare 

som på ett nationellt plan rekry-

terar och organiserar arbetstaga-

re i den lettiska bussbranschen. 

De har med framgång lyckats 

bedriva fackliga kampanjer som 

också uppmärksammats i nati-

onell media i Lettland avseende 

offentliga upphandlingar och 

minimumvillkor.

Ett antal andra projekt har 

uppstått i andra delar av Europa. 

Ett projekt i Rumänien har 

nordiskt stöd genom ETF-projek-

tet för att organisera rumänska 

lastbilschaufförer som bedriver 

internationell transporter. Både 

3F i Danmark och Svenska 

Transportarbetareförbundet är 

inblandade i projektet, vilket 

2017 resulterade i öppnandet av 

ett fackföreningskontor i Rumä-

nien och därigenom en avsevärd 

förstärkning av det rumänska 

förarförbundet, SLT, som ligger 

till grund för projekt.

9

NTF samarbetar med 
fackföreningar i Estland, 

Lettland och Litauen. Här 
syns bussförare och deras 

fackförbund i Lettland.
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NORDATLANTISKA UTMANINGAR 
INOM FISKERISEKTORN

Till skillnad från ETF och ITF har 

inte NTF en särskild sektion för 

arbetstagare inom fiskerisektorn. 

I NTF behandlas olika frågor 

relaterade till fiskeindustrin av 

Sjöfarts-och fiskerissektionen.  

Vissa fackföreningar, särskilt 

på Island och på Färöarna, har 

haft problem med kvotfördel-

ning och användandet av ar-

betskraft som rekryterats långt 

från europeiska gränser.

Den senare är en slags social 

dumpning som också är kända 

i Storbritannien och Irland - och 

ett problem som Sjöfarts-och 

fiskerisektionen i NTF bör ta upp 

under den kommande kongres-

sperioden.

Dessutom står flera områden i 

den nordiska fiskerisektorn inför 

stora utmaningar i kölvattnet av 

Brexit, Storbritanniens utträde 

ur Europeiska unionen. För 

närvarande är det osäkert vad 

som kommer att hända med de 

fiskerättigheter som vissa nor-

diska länder för närvarande har 

i den brittiska zonen och vice 

versa vad kommer det att hända 

med brittiska fisket utanför den 

exklusiva ekonomiska zonen i 

Storbritannien (EEZ).

I samband med antagandet av 

den gemensamma fiskeripoliti-

ken i början av 1980-talet antogs 

det att det skulle säkerställa 

relativ stabilitet och ömsesidig 

tillgång till fiskeriområden. Det 

är nu oklart i vilken utsträck-

ning dessa tillträdes- och distri-

butionskriterier bibehålls.

Fackförbund som företräder 

fiskare uppmanas att se till att 

dessa frågor diskuteras i sektio-

nen för att göra det möjligt för 

NTF att presentera en gemensam 

synpunkt för de övriga europei-

ska länderna.

10
NTF och anslutna fack-

förbund arbetar för bättre 
förutsättningar för arbe-

tare i Atlanten. Här på en 
konferens om fiskeriets 

sociala dimension i 
Bryssel 2018.
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”De strategiska relationer som 

bildades här denna vecka [i no-

vember 2017] är ett kritiskt steg 

för att säkerställa att arbetsgi-

vare vid dessa globala företag 

kommer att hållas ansvariga 

för sina handlingar runt om 

i världen.” Dessa fina ord om 

internationell solidaritet och 

strategiskt samarbete kommer 

från det största fackförbundet i 

USA, International Brotherhood 

of Teamsters. Det är inte bara 

slumpmässiga ord. De kom från 

förbundsordförande James Hof-

fa efter en vecka med möten i 

Washington DC mellan Team-

sters och NTF-fackföreningarna 

3F Transport från Danmark, 

Seko - Facket för Service och 

Kommunikation från Sverige, 

Norsk Transportarbeiderfor-

bund, finska transportfacket 

AKT samt generalsekreteraren 

för NTF. Fokus var på att utbyta 

strategier, diskutera kampanjer, 

åtgärder och metoder och dela 

kunskaper om multinationel-

la företag som verkar både i 

USA och i Norden. Vid mötena 

deltog fackliga ledare, utredare, 

organiserare och kampanjleda-

re.

Ökat internationellt samarbe-

te är viktigt för Teamsters, AFL-

CIO och ett antal andra ame-

rikanska organisationer som 

arbetar med fackligt arbete, 

precis som det är för NTF och 

de nordiska fackföreningarna, 

främst när det gäller att utöva 

påtryckningar på globala före-

tag som erbjuder sina anställda 

allt sämre anställningsvillkor 

desto längre bort kommer de 

från sina hemländer. Det är 

också viktigt att lära sig av 

erfarenheter av utformning 

av kampanjer som kan samla 

den breda allmänheten, som 

de som drivs av amerikanska 

fackföreningar när de vill få 

amerikanska medborgare att 

rösta i allmänna val - och som 

nordiska fackföreningar gör 

när de får stöd för kampanjer 

på Uber eller Ikea som är avsed-

da att ändra lagar och regler 

eller företagens beteende.

Koordinerat av ITF i samråd 

med NTF, ägde mötena mellan 

nordiska och amerikanska fack-

föreningar plats i Washington 

DC. Presentationer delades av 

båda sidor, eftersom ett av de 

viktigaste målen med resan var 

att dela strategier och framg-

ångar i samband med fackliga 

stridsåtgärder och kampanjer. 

En av de diskuterade företagen 

var den amerikanska ägda XPO, 

som erbjuder lågprisfrakt vid 

allt fler platser i Norden. I USA 

har XPO länge varit ett mål för 

kampanjer och fackliga aktivi-

teter eftersom de är kända för 

att betala dåligt och utnyttja 

sina anställda och använda 

”falska egenföretagare”. Var-

ningen var tydlig: XPO kommer 

att växa sig stora i Norden och 

kommer att göra som de be-

hagar, om inte fackföreningar 

vidtar åtgärder i tid.

Amerikanerna bad om 

synpunkter om verksamheten i 

amerikanska företag som UPS i 

Norden. De bad också om nam-

nen på personer som de kunde 

kontakta i förhållande till ett 

antal nordiska företag som ver-

kar i amerikanska hamnar och 

på amerikanska vägar, samt 

företag som driver flyglinjer till 

destinationer i USA. Besöket 

var viktigt och bör följas upp av 

konkreta åtgärder år 2018. Även 

om Amerikas Förenta Stater i 

många avseenden skiljer sig 

RESAN TILL AMERIKA - STARTEN PÅ 
ÖKAT GLOBALT SAMARBETE

11
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fundamentalt från Norden, 

finns det fler likheter än 

skillnader mellan dem. Detta 

framgick av parternas diskus-

sioner om handelsavtal, där 

de nordiska fackföreningarna 

talade om konsekvenserna av 

EU-lagstiftning när det gäller 

social dumpning i samband 

med gränsöverskridande trans-

porter. Förenta staterna står in-

för liknande problem i förhål-

lande till det nordamerikanska 

frihandelsavtalet (NAFTA) och 

amerikanerna klargjorde också 

att gemensamma åtgärder 

snart kan vara avgörande när 

det gäller att återuppta inter-

nationella förhandlingar om 

handelsavtalen TTIP och TISA.

NTF och 
represen-

tanter från 
fyra nordiska 
transportar-

betareförbund 
besökte  

Washington 
DC 2017. 

Syfte: Ökat 
globalt sam-

arbete.
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KORT OM ANU HIETALA: 

Arbetslivserfarenhet

2002-2006: Incheckningspersonal, Silja Oy Ab, Helsingfors

2006-2012: Kabinpersonal, Finnair Oyj, Finland

2012 till 2013: Utbildare / e-learningutvecklare, Servicefacket (PAM), Helsingfors

2013-2017: Industrial relations officer, Fackförbundet för kabinpersonal i Finland (SLSY), Helsingfors

2017 till 2018: Internationell sekreterare, finska transportfacket (AKT), Bryssel

Facklig representation

2009-2012: Facklig förtroendeman, Finnair

2011-2012: Viceordförande, Fackförbundet för kabinpersonal i Finland (SLSY)

2015 till 2018: Viceordförande, NTFs civilflygsektionen

2016 till 2018: Ordförande, ETF Aviation Section

Språkkunskaper

Finska (modersmål), svenska (flytande), engelska (flytande), tyska (flytande), franska 

(grundnivå) 

Formell utbildning: Civilekonom

VÄLKOMMEN ANU HIETALA, 
NORDENS NYA RÖST

I februari fick NTF en ny inter-

nationell röst när Anu Hietala 

blev nya generalsekreterare. 

Anu Hietala är från Finland 

och har erfarenhet från både 

sjöfarts- och luftfartssektorn. 

Hon arbetade vid inchecknings-

disken på Silja Oy Ab i Helsing-

fors 2002 mellan 2006, och hon 

var flygvärdinna för Finnair 

från 2006 till 2012.

Det var medan hon arbetade 

för Finnair som Anu Hietala 

blev en engagerad facklig 

aktivist - med en internationell 

synvinkel. 

Anu Hietala säger om sitt 

deltagande i fackligt arbete: 

”Det var ett fantastiskt jobb 

med bra kollegor, och jag hade 

aldrig ett tråkigt ögonblick. 

Tyvärr förändrades sakerna dra-

matiskt inom luftfartssektorn 

och sex månader efter att jag 

började beslutade min fackliga 

organisation SLSY om sin första 

arbetsmarknadskonflikt på 

sextio år. Finnair ville överföra 

nya anställda till ett estniskt 

kollektivavtal, vilket innebar en 

skillnad i lönen på cirka 40%, 

även om de nya medarbetarna 

skulle arbeta sida vid sida med 

finländsk kollega på Finnair-pla-

nen. Sex månader efter att jag 

hade börjat i mitt nya jobb blev 

jag involverad i en strejk och 

befann mig på barrikaderna. 

Vårt fackförbund lyckades för-

må Finnair att inte genomföra 

åtgärden och jag blev impone-

rad av den solidaritet och enhet 

jag bevittnade. Från början 

insåg alla arbetarna att det enda 

sättet att de kunde vinna var att 

vara förenade. Vid efterföljande 

val av fackliga representanter 

några månader senare presen-

terade jag min kandidatur och 

valdes.”

Anu Hietala var en facklig 

förtroendeman fram till 2012 

och efter det som heltidsanstäl-

ld av förbundet. Bland hennes 

ansvar var de internationella 

frågorna i SLSY facket. 2016 

blev hon ordförande för ETFs 

civilflygsektion. Parallellt var 

hon internationell sekreterare 



NTF ARBEJDSPROGRAM, 2018-2021+ 

   2 7

i det finska transportarbetar-

förbundet (AKT) i Bryssel och 

har erfarenhet i det internatio-

nella samarbetet, lobbying och 

utövandet av politiskt inflytan-

de i EU. Anu Hietala har i sina 

egna ord följande planer och 

visioner för NTF och sitt eget 

arbete som generalsekreterare:

”De nordiska länderna och 

ekonomierna har många 

likheter. Den nordiska model-

len är unik och vi borde vara 

stolta över det. Det är viktigt 

att förstå den nordiska model-

len och hur den kan anpassas 

till globala förändringar. Som 

generalsekreterare för NTF hop-

pas jag att jag kan bidra till att 

stärka redan goda relationer 

mellan i Norden. Jag hoppas att 

NTF blir den första kontaktor-

ganet NTFs förbunden tänker 

på när de behöver hjälp, stöd 

eller samverkan i förhållande 

till internationella frågor. Jag 

kommer också att uppmuntra 

våra medlemsförbund att dela 

sina framgångar med oss   och 

med varandra. ”

Anu Hietala betonar att ju 

mer och bättre de nordiska 

fackföreningarna står före-

nade, desto större styrka och 

makt kommer de nordiska 

fackföreningarna, NTF och den 

nordiska modellen ha i den allt 

mer globaliserade världen som 

präglas av en alltmer snabb 

utveckling. Tillsammans är de 

nordiska länderna en stor och 

stark aktör - på ett sätt som in-

get enskilt nordiskt land eller 

fackförening kan vara ensam, 

antingen i fackliga konflikter 

eller i politiska förhandlingar 

eller viktiga debatter i interna-

tionella forum där de nordiska 

länderna vill säkerställa rikt-

ning och framsteg i utvecklin-

gen.

Anu Hietala, 
ny general-
sekreterare 

i NTF sedan 
februari 

2018.
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2017 beslutade NTFs generalsekreterare, 

Peter Lövkvist, att söka nya utmaning-

ar som chef för den internationella 

avdelningen vid Svenska Transportar-

betareförbundet. På uppdrag av NTF 

önskar jag Peter Lövkvist allt det bästa i 

sitt nya jobb. Jag vill också tacka honom 

personligen och på uppdrag av NTF för 

de stora ansträngningar han har gjort 

för vår organisation, inte minst när det 

gäller gränsöverskridande samordning 

och samarbete i Norden. Peter förtjänar 

också tack för att han förmodligen är 

den mest diplomatiska hamnarbetaren 

i världen.

2018 har Anu Hietala övertagit posi-

tionen. På NTF-kongressen i Ålborg är 

det dags att anta ett nytt arbetsprogram. 

Kongressens tema är den nordiska mo-

dellen i en globaliserad värld. Det temat 

är inget slumpmässigt val: Den nordiska 

modellen bygger på en ram för trygghet 

och kollektivavtal, och det är dags att 

försvara den aggressivt genom att utöka 

modellen och arbeta för att främja den i 

vår alltmer globaliserade värld.

Vårt arbetsprogram för nästa kon-

gressperiod är annorlunda strukturerad 

än tidigare årgångar. Anledningen är 

kongressens tema och den nya aggres-

siva inställningen till den nordiska 

modellen. Under de senaste åren har vi 

vunnit ett antal segrar i Norden, och de 

bör kommas ihåg, firas och talas om. 

En orsak är att Norwegian, Uber och 

Ryanair sträcker sig bortom Norden, det 

visar att den nordiska modellen kan vin-

na i en globaliserad värld med globala 

utmaningar.

Dessa fall visar att det är möjligt att 

göra skillnad, och de gör oss optimis-

tiska inför framtiden. Det gäller också 

hanteringen av stora nordiska företag 

som uppför sig ”hemma” i Norden 

men är kända för sitt dåliga beteende 

och försöker undertrycka fackfören-

ingar i andra länder som till exem-

pel Amerikas Förenta Stater. Dessa 

företeelser får aldrig komma tillbaka 

till vår del av världen, vilket var en av 

de viktigaste lärdomarna från det sam-

ordnade NTF-samarbetet i Washington 

och från mötet med den amerikanska 

fackföreningsrörelsen. Meddelandet 

till oss var:

”Hålla fast vid er modell. Annars 

kommer ni att förlora allt. Vi har förlorat 

tillräckligt i USA och kan inte lära er 

mycket. Men vi kan varna er. Håll fokus 

på er enighet och solidaritet och berätta 

för andra människor om den nordiska 

modellen så att den kan sprida sig till 

andra länder.”

Dessa ord beskriver en av NTFs vikti-

gaste uppgifter i framtiden; att samord-

na åtgärder för att vända trenden och 

skapa ordning i nordiska företag som 

har blivit globala aktörer.  

NTF kan göra det på samma sätt 

som de samordnar sympatiåtgärder i 

lokala konflikter i Norden, vilket den har 

lyckats med i synnerhet sjökonflikter i 

Finland och inom flygindustrin.

Globala europeiska och amerikanska 

företag som Ryanair och Uber är välkom-

na i Norden, så länge de följer reglerna 

för den nordiska modellen. Detta kom-

mer att bli ett av de viktigaste och positi-

va budskapen vid NTF-kongressen 2018 

och de kommande åren. Vi kommer att 

se en ny och mer aggressiv dagordning 

med fortsatt fokus på att riva ned murar 

och arbeta ännu bättre tillsammans med 

de stora problemen.

Att arbeta ännu bättre tillsammans 

betyder också att NTF arbetet måste 

fokuseras så att vi undviker mer, -och 

dubbelarbete. När ITF har avsatt stora 

resurser för en arbetsgrupp som ska fo-

kusera på digitalisering, automatisering 

och framtidsarbete, och när de nordiska 

fackföreningarna är djupt involverade i 

detta arbete, bör NTF inte utföra samma 

slags arbete. Det betyder inte att NTF inte 

längre bör fokusera på digitalisering. Det 

betyder att vi måste förbättra samord-

ningen och säkerställa bättre och breda-

re kunskapsdelning för att säkerställa att 

resurserna används optimalt.

LYCKA TILL PETER LÖVKVIST OCH 
NTF UNDER DE NÄRMASTE ÅREN
AV JAN VILLADSEN, NTFS ORDFÖRANDE
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För första gången någonsin har 

NTF en kvinnlig generalsekre-

terare. Det är i sig både historiskt 

och symboliskt, bland annat i 

jämförelse med andra internati-

onella förbund som ETF och ITF, 

som båda har manliga generalse-

kreterare.

Ur jämställdhetssynpunkt har 

NTF-kontoret varit känt för att ha 

kvinnliga medarbetare, eftersom 

både den nya generalsekreteraren 

och de två övriga fast anställ-

da, Ritva Sandsten och Katrin 

Olofsson, är kvinnor. Nu har en 

man anslutit sig till sekretariatet, 

eftersom Christer Norfall från 

Svenska Transportarbetareför-

bundet nyligen anställdes som 

ersättare för Katrin Olofsson.

En av punkterna på NTF-listan 

över uppdrag är att hålla en 

kvinnokonferens varje år för att 

diskutera frågor som rör kvinnor, 

arbetsmarknaden och internatio-

nellt samarbete. Anledningen till 

detta är att de nordiska fack-

föreningarna har en lång traditi-

on för att arbeta för jämlikhet och 

för lika inflytande i organisatio-

nerna och samhället i allmänhet. 

Men eftersom medlemmarna i 

NTF domineras av män kan det 

vara svårt att hitta kvinnliga 

fackliga medlemmar som kan 

och är villiga att ta framträdande 

positioner i organisationen. Detta 

bör inte hindra NTF från att vara 

proaktiv och ha som mål att få 

fler kvinnor till sina sektionssty-

relser.

Vid den andra NTF kvinno-

konferensen i Stockholm 2016, 

beslutades det att årligen hålla en 

liknande konferens och att inrätta 

en arbetsgrupp för planering. Föl-

jande år hölls konferensen i Oslo, 

där nordiska kandidater nomine-

rades till ETFs kvinnokommitté. 

Konferenserna har varit mycket 

uppskattade och välbesökta.

Två förslag gjordes vid 2017 

kvinnokonferens i Oslo; ett 

förslag till ändrade stadgar är 

att kvinnlig representation i 

JÄMSTÄLLDHET I NTF: 
STÄRKA KVINNORS DELTAGANDE 
I VERKSAMHETEN

NTF-sektionerna skulle säkerstäl-

las och ett förslag att formalisera 

kvinnokonferensens uppdrag 

att samordna prioriteringar och 

nomineringar av de nordiska 

kandidaterna till ITFs och ETFs 

kvinnokommittéer. Under den 

kommande kongressperioden 

fortsätter NTF att arbeta med de 

förslag och beslut som fattats vid 

kvinnokonferenserna.

Förslaget till nordisk samord-

ning av nomineringar och priori-

tering av kandidater till ETF- och 

ITFs kvinnokommittéer stöttas av 

NTFs sekretariat. Arbetsspråket 

vid kvinnokonferenserna kom-

mer att vara engelska och varje 

deltagande fackförbund måste 

betala sina egna kostnader, vilket 

också är fallet för delaktighet i 

arbetet i sektionerna.

NTF kvinno-
konferens i 
Oslo disku-

terar kvinnlig 
representa-

tion i NTF 
sektionerna.
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De mest prioriterade arbetsuppgifterna i 

hamnsektionen under kommande år är 

följande:

1. Hamnpaket 3 och inflytande över EUs 

beslut.

2. FOC-kampanjen för en rättvis sjöfartsin-

dustri, inklusive diskussion om gemensam 

information om framsteg och resultat från 

ITFs surrningskampanj. (lashing)

3. Skydd av arbetstagare mot giftiga ämnen i 

containers.

4. Automatisering och utveckling av jobb vid 

en tidpunkt av ökad automation och

 digitalisering.

5. Sociala dialogen.

6. Seafarers´ Trust.

Till dessa bör läggas till följande ämnen som 

antogs i Malmö 2014; frågor som rör klimat-

förändringar, organisering av arbetstagare, 

samarbete och förberedelser för nordiska för-

handlingar om kollektivavtal samt spridning 

av ”Best Practice” i genomförande och imple-

mentering av EUs regler i medlemsländerna.

Hamnsektionen har hittills haft ett möte i år 

i arbetsutskottet i Stockholm den 19 januari. 

Sammanträdena som ska hållas resten av 2018 

planeras efter NTF-kongressen.

De mest prioriterade arbetsuppgifterna i Spedi-

tion & Lagersektionen under kommande år är 

följande:

1. Ett starkt fokus på digitalisering och automa-

tisering inom lager- och speditionssektorn.

2. Utbyte av erfarenhet, kunskap och planer 

för nödvändig utbildning för framtidens 

arbetstillfällen mot bakgrund av trenden mot 

ökad automation.

3. Jämförelse av kollektivavtal i Norden när det 

gäller utbildning, arbetarskydd och förändra-

de arbetsförhållanden i samband med digita-

lisering och automation för att uppnå bättre 

samordning och användning av goda resultat.

4. Nordiskt samarbete i förhållande till ITFs be-

slut om ökad arbetsinsats och större fokus på 

arbetare inom lager- och speditionsbranschen.

5. Identifiering av alternativen för att involvera 

fler fackföreningar i sektionens arbete, till 

exempel fackföreningar i Island.

SEKTIONEN FÖR HAMNARBETE: SEKTIONEN FÖR SPEDITION 
OCH LAGER:
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NTFs-järnvägssektion har antagit den plan som 

anges nedan för 2018. Följande frågor ska be-

handlas vid varje ordinarie sektionsmötet:

Läget i utvecklingen av järnvägssektorn i Norden 

och Europa med ett särskilt fokus på

• Ökad liberalisering av järnvägssektorn

• Social dumpning

• Godstransporter i Norden (inklusive godstrans-

porter mellan Danmark och Tyskland)

• Inrättande av ett nätverk för att hantera före-

tag som vägrar att ingå kollektivavtal genom ETF

• Trycket som utövas av företag och myndighe-

ter för att minska rekryterings- och utbildnings-

kraven

• Facklig organisering

Status i permanenta / tillfälliga arbetsgrupper

• Ombordpersonal

• Tågförare

• Underhållspersonal

• Kombinerade förare / ombordpersonal och  

    hantering av ensambemanning

• Uppföljning av implementering och genom

    förande av nordiska avtal och rapporter från 

    NTF / ETF / ITF

SEKTIONEN FÖR JÄRNVÄGSTRANSPORTER:

Möten
NTF-järnvägssektionen håller fyra ordinarie sek-

tionsmöten före mötena i ETF-järnvägssektionen. 

Två av dessa möten måste fokusera på specifika 

ämnen. Mötena sammankallas av sektionsord-

förande.

Fall på europeisk nivå
År 2018 arbetar NTF-järnvägssektionen med 

särskilda fall på europeisk nivå och redogör för 

läget vid varje sektionsmöte. Fallen gäller följan-

de områden:

• Social dumpning

• Ensambemanning

• Förbättring av EU-direktiv 2005/47 / EG om 

mobila arbetstagare i gränsöverskridande järn-

vägstjänster, inklusive elektronisk övervakning 

och tillsyn av behöriga myndigheter

ETF-arbetsgrupper avseende

Ombordpersonal

Tågpersonal

•Underhållspersonal

•Certifiering av ombord-, och 

   underhållspersonal

•Europeiskt nätverk av fackföreningar för att

   hantera företag som vägrar att underteckna

   kollektivavtal

•ETFs verkställande kommitté

•ETF-järnvägssektionen

•ITF-järnvägssektionen

•TSI - OPE

   3 1



GLOBAL TRANSPORT –  NORDIC FUTURE: DEN NORDISKA MODELLEN I EN GLOBAL VÄRLD

3 2     

     

De viktigaste fokusområdena för 

sektionen för kollektiva person-

transporter under de närmaste 

åren är de som anges nedan.

Digitalisering och teknik 
kommer att ge stora utmaningar 

och ha olika konsekvenser för 

transportsektorn som vi känner 

till idag. Ett viktigt mål för fack-

föreningarna i NTF kommer att 

vara att säkerställa säkra arbets-

platser samtidigt med den nya 

utvecklingen.

Klimat- och miljöpolitiken 
kommer att förändra arbetslivet 

betydligt för alla medlemskate-

gorier inom transportsektorn. Ett 

övergripande mål för både passa-

gerartransport och godstransport 

är att säkerställa en klimatvänlig 

rörlighet och inte skada miljön. 

Fackföreningarna i NTF måste 

skydda arbetstagarnas intressen 

i detta område för att säkerställa 

att det även kommer att finnas 

goda och säkra jobb i framtiden.

EUs mobila paket försvagar de 

nordiska fackliga rättigheterna 

på ett antal områden. Det speglar 

politik som ökar luckor, hotar 

och undergräver den nordiska 

modellen. Det är därför viktigt 

att fackföreningarna i NTF står 

för att skydda sina medlemmars 

intressen utifrån den nordiska 

modellen.

Rån, hot och våld utgör en 

komplex fråga som i allt större 

utsträckning orsakar problem 

vid kollektivtrafik och i samband 

med taxibranschen i stora delar 

av Norden, särskilt i och ome-

delbart utanför stora städer. Mer 

bevisbaserad forskning krävs, 

liksom ett ökat fokus på före-

byggande åtgärder som skyddar 

individer. Stadstransportdelen 

skulle därför vilja se större fokus 

på detta tema, eftersom konse-

kvenserna av rån, hot och våld är 

skadliga för alla i branschen.

Allmängiltigförklaring av kol-
lektivavtal och minimilön (och 
ett gemensamt nordiskt kol-
lektivavtal?). Prispressen från 

transportföretag i lågkostnadslän-

der medför stora utmaningar 

för transportbranschen, särskilt 

vad gäller godstransporter och 

turistbusstransporter. En följd 

av detta är ökat tryck på arbets-

tider och lönepriser. Flera länder 

försöker lösa detta problem 

genom att kräva allmängiltig-

förklaring av kollektivavtal eller 

införande av minimilön. Kommer 

det att vara möjligt att utforma 

en nordisk lösning som kan bota 

konkurrensen från länder med 

mycket låga löner? Det är viktigt 

att fackföreningarna i NTF antar 

en gemensam ståndpunkt när det 

gäller att skydda sina medlem-

mars intressen på grundval av 

den nordiska modellen när det 

gäller lön och arbetsvillkor inom 

transportsektorn.

Fokusera på nedgången i fack-
ligt medlemskap och stöd till 
den nordiska arbetarrörelsen. 
Det viktigaste argumentet för 

fackföreningen är att arbetstagar-

na är starkast om de är förenade, 

eftersom enighet innebär att de 

kan påverka sina egna lön och 

arbetsvillkor. Alla fackföreningar 

i NTF måste därför fokusera på 

ökat rekryterings- och organi-

sationsarbete och se till att alla 

nivåer i sina organisationer tar 

ansvar för detta viktiga arbete 

på arbetsplatserna. NTF och dess 

avdelningar ska också bidra till 

att öka aktiviteter som syftar till 

att stoppa nedgången i stödet 

till nordiska fackföreningar. En 

SEKTIONEN FÖR KOLLEKTIVA PERSONTRANSPORTER:
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organisations styrka beror också 

på förmågan att ta emot fler 

kvinnor och arbetare från mino-

ritetsgrupper.

Mångfald och jämställdhet 
måste vara en rödtråd i alla 
de teman som sektionen för 
kollektiva persontransporter 
jobbar med.
Arbetet inom sektionen bör syfta 

till att förebygga all slags negativ 

diskriminering på grund av kön, 

ålder, sexuell läggning, etnici-

tet, religion, tro och kulturell 

bakgrund

Frågor speciella för taxigruppen
• Taxi gruppen vill ha mer forskning som ska genomföras 

   i området. Det finns en överenskommelse i gruppen att

    studier / forskning i allmänhet bör fokusera på följande:

• Arbetstid: långa arbetsdagar

• Avlöningsformer

• Trötthet - och olyckor i samband med trötthet

• Våld - hot
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SEKTIONEN FÖR GODSTRANSPORTER PÅ VÄG:

.De viktigaste uppgifterna för 

Godstransportsektionen under 

de närmaste åren beskrivs nedan.

Transportsektorn i de nordiska 

länderna har varit under press 

under lång tid, inte minst på 

grund av konkurrens från låg-

kostnadsländer i EU / EES.

De nordiska transportmark-

naderna är attraktiva för företag 

i lågkostnadsländer, som ser en 

stor lönsamhet där eftersom 

deras utrustning och löneutgif-

ter är lägre. Dessutom rekryterar 

nordiska transportföretag i allt 

större utsträckning förare från 

lågkostnadsländer eftersom de 

accepterar löner som är lägre än 

de som normalt betalas i Norden. 

Resultatet är social dumpning, 

inte bara vad beträffar lön, men 

också med hänsyn till arbetsti-

den och levnads- och konstförhål-

landena hos förarna.

Under nästa kongressperiod 

kommer vägtransportsektionen 

och dess undergrupp för miljö 

/ sophämtning att fokusera på 

frågor som inkluderar följande:

EUs mobilitetspaket
EUs rörlighetspaket påverkar 

flera europeiska regler som 

reglerar arbetsförhållandena för 

yrkesförare och utländska företa-

gens tillgång till våra marknader. 

Våra medlemmars jobb utmanas 

till följd av reglerna om utstati-

onering av arbetstagare och för 

kombinerad transport.

Vissa delar av mobilitetspa-

ketet försvagar arbetstagarnas 

rättigheter i Norden. Det är 

därför viktigt att fackföreningar-

na i NTF är förenade med att 

skydda sina medlemmars speciel-

la intressen, som bygger på den 

nordiska modellen.

Digitalisering och teknik
Digitalisering och teknik kom-

mer att utgöra stora utmaningar 

och ha en rad konsekvenser för 

arbetet inom transportbranschen, 

som vi känner till idag. Ett viktigt 

mål för fackföreningarna i NTF 

kommer därför att vara att skyd-

da medlemmarnas intressen för 

att säkerställa att deras arbetsplat-

ser kommer att förbli säkra i takt 

med att industrin utvecklas.

Klimat och miljö
Klimat- och miljöpolitiken 

kommer att förändra arbetet 

betydligt för alla medlemmar i 

transportsektorn. Ett övergripan-

de mål för transportsektorn som 

helhet (passagerartransport och 

godstransporter) är att säkerstäl-

la miljövänlig och klimatvänlig 

rörlighet. Det blir en viktig 

uppgift för fackföreningarna 

i NTF att skydda sina medlem-

mars intressen för att säkerställa 

att deras jobb kommer att förbli 

säkra i framtiden.

Betalningsnivåer i branschen
Konkurrensen från transportföre-

tag i lågkostnadsländer medför 

stora utmaningar för transport-

sektorn, särskilt för godstrans-

porter på väg och persontrans-

porter med buss. Detta innebär 

ökat tryck på både arbetstid och 

lönenivåer. Flera länder försöker 

lösa detta problem genom att 

införa allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal eller minimilön. 

Även i Norden finns det stora 

skillnader i lönerna för förare. 

Lösningen kommer därför inte 

att vara en gemensam nordisk 

minimilön. I stället bör vi arbeta 

för att så mycket som möjligt av 
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transportarbetet i Norden betalas 

i enlighet med lönenivåerna i det 

land där transporten sker.

Det är viktigt att fack-

föreningarna i NTF är förenade 

med att skydda sina medlem-

mars speciella intressen när det 

gäller lön och arbetsvillkor inom 

transportbranschen och baserar 

dem på den nordiska modellen.

Lastbilen som ett terrorvapen
Dessvärre har det varit flera 

exempel på terrorister som fått 

tillgång till stora fordon och 

använt dem i terroristattacker i 

Europa. NTFs godstransportsekti-

on avser att fokusera på åtgärder 

som kan förhindra obehöriga att 

använda stora fordon för sådana 

ändamål. Förutom fysiska hinder 

mellan rörliga fordon och fotgän-

gare ser vi teknik som ett sätt att 

minimera risken för terroristhot. 

Det är viktigt för godstranspor-

terna att enskilda förare inte 

utsätts för risken att bli gisslan i 

sådana situationer.

Offentliga upphandlingar
Persontransporter och avfalls-

hantering är exempel på offentli-

ga tjänster som ofta läggs ut till 

privata företag genom offentlig 

upphandling. Det är vanligt att 

anställda överförs till det nya 

bolaget där de erbjuds löne- och 

arbetsvillkor som är avsevärt 

sämre än villkoren i det offentli-

ga bolaget.

I samband med en sådan 

upphandling är det ofta 

osäkerhet bland arbetstagare 

om de kommer att få jobb efter 

utgången av den period som 

omfattas av anbudet, vilket är 

naturligt oroväckande för dem. 

NTF-godstransportsektionen och 

miljö-avfallshanteringsgruppen 

kommer att arbeta för att säker-

ställa avtal och/eller lagstiftning 

som ger goda anställningsvillkor, 

löner och arbetsvillkor i de fall 

upphandlandande myndigheter 

lägger ut insamling av avfall på 

privata aktörer.
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De viktigaste arbetsuppgifterna för Sjöfarts & fi-

skerisektionen under de närmaste åren är de som 

anges nedan.

• Kampanjen mot bekvämlighetsflaggade fartyg 

(FOC) och bekvämlighetsflaggade hamnar (POC), 

inklusive diskussion och ömsesidig utbyte av 

information om framstegen i ITFs surrnings-

kampanj (lashing) i Norden

• Aten-politiken i Östersjöområdet

• En TEN / Östersjökonferens

• Automation

• SSDC

• IMOs STCW / MSC

• Samarbete med ETFs sjöfartssektion

Dessutom arbetar sektionen med de ämnen som 

antogs i Malmö 2014:

• Teman relaterade till klimatförändringar

• Organisering av arbetstagare

• Villkor för kollektiva förhandlingar i Norden

• Efterlevnad av EU-regler i medlemsstaterna - sk. 

”Best Practice”

• 2018 mötesplan för Sjöfarts & Fiskerisektionen

Ett arbetsutskottsmöte före kongressen har 

planerats, men inget datum har ännu fastställts. 

Arbetsplanen för andra halvåret planeras efter 

kongressen i maj 2018.

SEKTIONEN FÖR SJÖFART OCH FISKERI:
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De viktigaste arbetsuppgifterna för civil-

flygsektionen är följande:

Organisation av ett årligt möte eller 

en årlig konferens med ett specifikt 

tema. Fackliga förtroendemän eller 

andra representanter för arbetsplatsen 

kommer att få särskilda inbjudningar 

att delta i sådana möten och konferen-

ser.

Organisation av ett andra årligt möte 

för företrädare för NTF-fackföreningar. 

Mötena kallas respektive stora och små 

möten. År 2018 hålls ett litet möte i 

samband med NTF-kongressen.

Avsnittet kommer att övervaka utveck-

lingen inom luftfarten och hålla fokus 

på utmaningar som följer av ”Low Cost 

Carrier Model” (LCC) samt på ett antal 

andra frågor, inklusive

• Social dumpning

• Falska egenföretagare

• Bekvämlighetsflagg inom luftfarten

Dessa ämnen kommer i viss form att 

vara på dagordningen för alla möten.

Att skriva kollektivavtal och organise-

ra arbetstagare i LCC-företag är en viktig 

uppgift i sig, och sektionen kommer att 

göra en engagerad insats för att uppnå 

resultat på detta område.

Hälso- och säkerhetsfrågor som 

mikroskopiska partiklar och förorenad 

luft, förslitningsskador och sjukdomar 

i samband med nattarbete, oregelbun-

den arbetstid och skiftarbete är också 

relevanta inom flygindustrin och bör 

behandlas i sektionens arbete.

Utbildning och kvalifikationer, ”Flight 

Time Limitations”, EASA-föreskrifter, 

automation och digitalisering är andra 

viktiga ämnen som sektionen kommer 

att övervaka och diskutera vid sina 

möten. Dessutom fortsätter sektionen 

att följa och samverka i det arbete som 

utförs inom ETF och ITF. 

En viktig del av arbetet är att se till att 

de relevanta företrädarna för nordiska 

fackföreningar som är aktiva inom 

flygindustrin har vetskap om varandra. 

Sektionen har ofta gynnats av detta 

tillvägagångssätt, till exempel när det 

gäller utbyte av information och organi-

sering av solidaritetsåtgärder när så är 

nödvändigt.

Efter NTF-kongressen kommer det att 

vara upp till den nya sektions AU att 

fastställa arbetsprogrammet för sektio-

nen för de kommande åren.

SEKTIONEN FÖR CIVILFLYG:
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NTFS SEKRETARIAT I 
STOCKHOLM:

Dessutom utför NTF-sekreta-

riatet ett antal administrativa 

funktioner, allt från att hålla 

koll på räkenskaper och med-

lemsbidrag till uppdatering 

av NTFs Facebooksida. Dessa 

funktioner är inte alltid synliga, 

men de är viktiga när det gäller 

att göra vårt nordiska samarbe-

te väl fungerande. 

NTF-sekretariatet måste 

emellertid också anpassa sig 

till förändrade trender och nya 

uppdrag. Under den kommande 

kongressperioden kommer NTF 

inklusive NTF-sekretariatet att 

fokusera på att förbättra sin pre-

station inom följande områden:

Samla och dela användbar 

kunskap och dokumentation 

för användning i förhållande 

till media och i det politiska 

lobbyarbetet hos NTF-medlems-

förbund. När finska, norska 

eller isländska fackföreningar 

förbereder rapporter eller 

analyser om fiskeri, sjöfart eller 

automation i hamnar, måste 

materialet delas så att andra 

kan dra nytta av det arbete 

som utförts. När danska eller 

svenska fackföreningar är in-

volverade i studier av cabotage-

NTF behöver daglig ledning, en kontaktpunkt och löpande 

samordning. Därför har vi ett sekretariat vid en central plats i 

Nordens största huvudstad: Stockholm. Sekretariatet leds av NTFs 

generalsekreterare, som assisteras av två tillsvidareanställda: Ritva 

Sandsten, assistent och Katrin Olofsson, koordinator och utredare. 

Christer Norfall jobbar för närvarande som ersättare för Katrin 

Olofsson och är ett nytt ansikte på kontoret. NTF-kontoret har 

följande ansvar:

•  Koordinering av NTF-kongressaktiviteter, möten i arbetsutskottet och 

möten i NTF-sektioner.

•  Uppdatering av nyheter, information och NTF-kalendern på 

    NTF-webbplatsen.

•  Fungerar som kontaktpunkt och etablerar kontakt mellan, till och från NTF 

och dess medlemsförbund.

•  Koordinering av aktiviteter i relation till arbetsmarknadskonflikter.

•  Utföra samordningsuppdrag i samband med gemensamma konferenser och 

gemensamma projektorganiserade av NTF.

•  Samverkan och kunskapsutbyte med ETF och ITF.

•  Hantera specifika projekt och olika samarbetsaktiviteter.

•  Att dela information och representera den gemensamma nordiska rösten i 

specifika fall med gemensam nordisk relevans.
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verksamhet eller levnadsvillkor 

för östeuropeiska förare måste 

den kunskap som erhålls delas 

snabbt och effektivt så att alla 

medlemsförbund kan lära av 

de använda arbetsmetoderna 

och använda de resultat som 

erhållits i kommunikation med 

medlemmar, press och politiker 

- nationellt såväl som i EU-sam-

manhang.

När politiker i ett land arbetar 

med särskilda transportregler 

kan andra länder dra nytta av 

snabbt informationsutbyte och 

kunskapsutbyte om positiva 

och negativa följder eller om 

framgångsrika lobbyaktiviteter 

i ett visst land. NTF kan spela en 

ännu viktigare roll för att säker-

ställa att sådan kunskap sprids 

snabbt, vilket gör det möjligt 

för fackförbund i andra länder 

att dra nytta av ännu mer från 

att vara en del av det nordiska 

samhället.

När en fackförening i ett 

land lanserar en framgångsrik 

kampanj riktad mot Uber eller 

lyckas organisera cykelbud och 

andra yrkesgrupper genom nya 

metoder är det viktigt att fack-

förbund i andra länder informe-

ras om sådana resultat mycket 

snabbt. NTF kan spela en viktig 

roll när det gäller samordning 

och delning av kunskap.

Arbetsmarknadskonflikter 

eller fackliga kampanjer kräver 

ofta internationell solidaritet. 

Detta är ett område där NTF har 

spelat en viktig roll i många år. 

Denna roll kan utvidgas till att 

även omfatta andra områden, 

från delning av viktig doku-

mentation som kan användas 

i förhållande till nationella 

politiker och EU-beslutsfattare 

till effektiva kampanjer till stöd 

för organisatoriska aktiviteter.

NTFs sekre-
tariat, maj 

2018: Chri-
ster Norfall, 
Anu Hietala 

och Ritva 
Sandsten. 
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