
Primiți bani 
în timpul unei 
greve sau a 
unei blocări a 
accesului la 
locul de muncă
Contactați biroul 3F pentru detalii.

3F
Fagligt Fælles Forbund 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Contactați filiala locală 3F  
pentru întrebări și înregistrați-vă  
ca membru la adresa de internet 

3f.dk/blivmedlem

Deveniți membru înainte de 1 februarie 2023 și plătiți taxa de membru până cel târziu la 1 martie 2023.
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Deveniți membru al 
sindicatului 3F înainte de 1 
februarie 2023, dacă doriți 
să vă asigurați de sprijin 
financiar și asistență 
pentru conflicte de muncă 
în cazul unui greve

Un sindicat adevărat și 
bun îți negociază salariul 
și, de asemenea, te ajută 
în cazul în care negocie-
rile contractului colectiv 
de muncă se blochează.

În scurt timp, 3F va mer-
ge la masa consultărilor 
pentru negocierea con-
tractelor colective care 
vor începe din 2023, în 
sectorul privat.

De regulă, negociatorii 
reușesc să ajungă la o 
înțelegere fără grevă sau 
blocaj a accesului la locul 
de muncă, dar riscul unui 
conflict major este întot-
deauna prezent. 

Deveniți membru înainte de 1 februarie 2023 și plătiți taxa de membru până cel târziu la 1 martie 
2023.

Dacă rămâneți șomer în urma unui 
conflict de muncă, nu veți putea primi 
indemnizație de șomaj. Pe perioada 
unui conflict de muncă (grevă sau blo-
care a accesului la locul de muncă), 
statul poate opri plățile pentru ajutor 
de somaj și numai membrii de sindicat 
pot primi sprijin financiar din partea 
sindicatului, cu condiția să fie membrii 
ai unui sindicat.

Dacă un conflict major de muncă devi-
ne realitate, 3F are putere financiară. 
În calitate de membru al 3F veți avea 
dreptul la sprijin financiar în timpul 
conflictului de muncă.

Dacă nu sunteți membru al 3F 
sau sunteți numai un mem-
bru al A-kasse al 3F, nu puteți 
primi sprijin pentru conflictul 
de muncă. De asemenea, nu 
veți putea încasa sprijin finan-
ciar, dacă locul de muncă este 
afectat de conflictul de mun-
că sub forma unui blocaj la 
accesul la locul de muncă.


