
UDSKRIFT 
af 

Arbejdsrettens dom af 25.maj  2007 

  

  

i sag nr. A2006.455: 

  

Rederiforeningen for Mindre Skibe 
(advokat Pia Voss) 
  

mod  
  

Landsorganisationen i Danmark på egne vegne 
og for 
Fagligt Fælles Forbund 
for 
Sømændenes Forbund i Danmark 
(advokat Evelyn Jørgensen) 

 

Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (retsformand) og Poul Søgaard (næst-
formand).   

 

Ved Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005 i sag A2004.308 blev SiD (nu 3F) og Sømændenes For-

bund idømt en bod på 3 mio. kr. til Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen for Mindre Ski-

be for at have iværksat ulovlige og overenskomststridige kampskridt til opnåelse af overenskomst 

for udenlandske søfarende i form af dels en utilbørlig annoncekampagne rettet mod rederierhvervet 

og visse navngivne rederier, dels initiativtagning til en ITF-resolution, der erklærer Dansk Internati-

onal Skibsregister for ”Flag of Convenience”. 
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Uoverensstemmelserne i den foreliggende sag drejer sig om, hvorvidt 3 F og Sømændenes Forbund 

har tilsidesat Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005 og iværksat nye, ulovlige kampskridt, samt om 

Landsorganisationen i Danmark har handlet retstridigt ved ikke at have grebet ind heroverfor med 

pålæg efter at være blevet opfordret hertil. 

  

Påstande 

Klager, Rederiforeningen for Mindre Skibe, har nedlagt følgende påstande: 

  

Påstand 1: 

De indklagede, Fagligt Fælles Forbund (3F) og Sømændenes Forbund i Danmark, skal betale en 

efter Arbejdsrettens skøn fastsat alvorlig bod for tilsidesættelse af Arbejdsrettens dom af 20. juni 

2005 og for iværksættelse af nye, ulovlige kampskridt. 

  

Påstand 2: 

Landsorganisationen i Danmark skal anerkende at have handlet retstridigt. 

  

De indklagede har påstået frifindelse. 

  

Sagsfremstilling 

I henhold til § 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 408 af 1. juli 1988 om Dansk Internationalt Skibsregister 

(DIS-loven) kan danske faglige organisationer kun indgå overenskomst for personer med bopæl i 
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Danmark (og for personer, som i medfør af internationale forpligtelser skal sidestilles med danske 

statsborgere), mens (andre) søfolk med bopæl i udlandet skal forhyres på lokale vilkår, enten ved 

individuelle kontrakter eller i henhold til kollektiv overenskomst med de relevante udenlandske 

faglige organisationer.  

  

De indklagede forbund har siden lovens vedtagelse været imod lovens § 10, fordi den afskærer en 

dansk fagforening fra at kræve overenskomst for arbejde, som udføres af f.eks. filippinske søfolk, 

og giver danske redere ret til at forhyre udenlandske søfolk på lokale løn- og arbejdsvilkår. 

  

Der blev på forbundenes initiativ af ITF (International Transport Workers Federation) i 2003 ved-

taget en resolution, der erklærede DIS for et ”Flag of Convenience” (”bekvemmelighedsflag”), 

hvilket indebærer, at skibe registreret i DIS, som ikke har en ITF-godkendt kollektiv overenskomst 

med de faglige organisationer i Danmark, kan risikere at blive udsat for aktioner ved havneanløb, så 

der ikke kan lastes og losses. 

  

Samtidig hermed iværksattes en omfattende annoncekampagne i både danske og udenlandske medi-

er rettet mod DIS-loven. I annoncerne rettedes tillige en meget kraftig kritik mod rederierne for at 

ødelægge erhvervet, og der blev i flere tilfælde rettet hårde beskyldninger mod navngivne rederier 

for umenneskelig behandling af udenlandske søfolk. 

  

Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen for Mindre Skibe indbragte forbundene for Arbejds-

retten med påstand om betaling af bod, idet det gjordes gældende, at begge tiltag havde karakter af 

ulovlige og overenskomststridige kampskridt. Arbejdsretten afsagde den 20. juni 2005 dom til for-

del for rederiforeningerne med bl.a. følgende præmisser: 
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”Det følger af forarbejderne til DIS-lovens § 10, at formålet med bestemmelsen er at lave et 
skibsregister, der er konkurrencedygtigt med registre i lande med åbne registre. Der skulle 
derfor gives mulighed for at sejle med udenlandske besætninger på de lønvilkår, som var gæl-
dende i besætningernes hjemlande. Det er på den baggrund gjort til et lovfæstet krav, jf. DIS-
lovens § 10, stk. 2 og 3, at kompetencen til at indgå overenskomster med danske søfarende 
beror hos de danske fagforeninger, mens kompetencen til at indgå overenskomster med uden-
landske søfarende beror hos de udenlandske faglige organisationer. 

  

ITF-resolutionen fra 2003, hvorefter DIS er blevet erklæret for FoC, retter sig mod DIS-lov-
ens § 10, stk. 3. Arbejdsretten lægger efter oplysningerne om forløbet forud for resolutionens 
vedtagelse til grund, at det i udtalt grad var indklagede, der ønskede, at DIS blev erklæret for 
FoC, og at det herigennem søges gennemført, at de danske faglige organisationer skal over-
enskomstdække udenlandske søfarende i DIS-skibe i direkte strid med DIS-lovens § 10, stk. 
3. Dette støttes også af SiD’s breve til Søfartsstyrelsen og til den filippinske organisation, 
AMOSUP. 

  

Hertil kommer, at formålet med indklagedes annoncekampagne ligeledes må antages at have 
været at opnå overenskomstdækning for udenlandske søfarere på DIS-skibene. Kampagnen 
kan således ikke antages blot at være en politisk kampagne, men i højere grad en kampagne 
rettet mod det danske rederierhverv, hvilket også støttes af, at der annonceres i det udenland-
ske blad Lloyds List. Arbejdsretten finder, at denne annoncering klart er egnet til at skabe 
usikkerhed med hensyn til driftssikkerheden hos de danske rederier. Ydermere må annoncerne 
anses for utilbørlige henset til karakteren og grovheden af de enkelte annoncetekster, der i vis-
se tilfælde er kædet sammen med navngivne, danske rederier. På denne baggrund, og da der 
er tale om kampskridt til støtte for overenskomstkrav, der strider mod lovgivningen, finder 
Arbejdsretten det ubetænkeligt at fastslå, at annoncekampagnen er et overenskomststridigt og 
ulovligt kampskridt.” 

  

Arbejdsretten idømte SiD og Sømændenes Forbund en bod på 3 mio. kr. 

  

I Sømændenes Forbunds medlemsblad ”Ny Tid”, nr. 1, årgang 100, februar 2006, var s. 13 under 

overskriften ”Ytringsfrihed! Pris 3 millioner kroner” genoptrykt 9 af de plakater, som havde været 

anvendt i annoncekampagnen. Plakaterne var fotograferet ned, således at de samlet fyldte en A4-

side. S. 16 i samme blad var trykt et indlæg af faglig sekretær Morten Bach, Sømændenes Forbund, 

hvori det – under overskriften ”Ytringsfrihedens økonomiske konsekvenser” – hedder: 
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”Det er med stor forbløffelse og spænding vi i 3F Sømændene har påhørt, hvordan visse 
smagsdommere påstår, at ytringsfriheden ikke kan gradbøjes. 

  

I 2005 fik vi nemlig en bod på 3 millioner kr. ved Arbejdsretten i en sag rejst af Danmarks 
Rederiforening for at have ført en plakat- og annoncekampagne, der afslørede, hvordan dan-
ske rederes ”sande brutale ansigter” er og deres udnyttelse af underbetalte udenlandske søfolk, 
der sejler i Dansk Internationalt Skibsregister DIS. 

  

Her blev vi dømt for at vise billeder af invaliderede og tilskadekomne udenlandske søfolk, der 
havde været ude for diverse ulykker i danske skibe under DIS og ikke efterfølgende havde 
kunnet få den hjælp og erstatning, de havde krav på efter dansk lovgivning. 

  

Arbejdsretten mente, at informationskampagnen var et angreb mod erhvervet. Det var en dom, 
vi modtog med forbløffelse, idet vi var så naive at tro at ytringsfriheden gjaldt for alle. 

  

Nu ser vi så med spænding frem til, at Dansk Industri rejser et sagsanlæg mod Jyllandsposten 
med krav om at dække de økonomiske tab, danske virksomheder har lidt i udlandet som følge 
af bladets barnagtige opførsel ved provokation af andre menneskers religion.” 

  

I en artikel i bladet s. 5 med overskriften ”Ny Tid Årgang 100” hedder det bl.a.: 

  

”Først i 1907 kom organisationen Sømændenes Forbund på fode igen efter at have været næ-
sten helt udraderet af rederne og deres brug af skruebrækkere i skibene – godt hjulpet af 
statsmagten. 

Faktisk nøjagtigt som det sker i dag med DIS Registret og arbejderfjendske arbejdsretsdom-
me, hvor hele klassesamfundet er kørt i stilling for at knuse dansk fagbevægelse!” 
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I sagen er endvidere fremlagt en udateret ”Statement by Orla Pedersen 3 F, Denmark on the DIS 

issue.” Der er enighed om, at udtalelsen er udarbejdet til brug for et møde i ITF ultimo februar 

2006. I udtalelsen hedder det (i oversættelse): 

  

”Udtalelse fra Orla Pedersen, 3F, Danmark, vedrørende DIS spørgsmålet. 

Spørgsmålet om DIS-registret har været drøftet adskillige gange i Fair Practice Committee 
(FPC) i løbet af de sidste 15 år og har ført til vedtagelsen af seks tidligere forslag. 

  

I de vedtagne forslag er det blandt andet: 

  

BEMÆRKET at ILO’s ekspertkomité siden 1990 i sine årsrapporter har kritiseret § 10, stk. 2 
i DIS loven for at være i strid med ILO konvention 87 og 98 og har krævet ændringer (ILO 
sag 1470). 

  

FASTHOLDT ITF’s lange modstand mod anvendelsen af sekundære registre for at undergra-
ve ansættelsesvilkårene for søfolk ombord på skibe, der sejler under nationalt flag. 

  

ERINDRET om retningslinjerne for sekundære registre som fastsat i Oslo til Delhi. 

  

ERKLÆRET at aftaler indgået i henhold til § 10, stk. 2 i DIS loven er i strid med de interna-
tionale arbejdsnormer, herunder forsamlingsfriheden og organisationsfriheden og forhand-
lingsfriheden og derfor undergraver de faglige organisationers principper, hvilket ITF ikke 
kan acceptere; i øvrigt overholder de heller ikke Oslo til Delhi politikken. 

  

BEKRÆFTET at alle ITF-afdelinger skal anerkende og respektere forhandlingsrettighederne 
for de faglige organisationer i det land, hvor skibet reelt ejes, og afholde sig fra at indgå eller 
forny aftaler med rederier vedrørende skibe, der er opført i Dansk Internationalt Skibsregister, 
medmindre den nødvendige tilladelse [proper clearance] er givet af alle de danske ITF-
afdelinger, der udøver den nationale kompetence for så vidt angår de pågældende søfolk. 
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Til trods for disse klare beslutninger i Fair Practice Committee har det filippinske medlem, 
AMOSUP, for nylig fornyet sin overenskomst med Danmarks Rederiforening vedrørende 
DIS-skibe. 

  

Dette skete uden den nødvendige tilladelse [any proper clearance] fra alle danske ITF-afde-
linger, der har den nationale kompetence for så vidt angår de pågældende søfolk. Desuden er 
det i strid med den udtrykkelige anmodning om at undlade at forny nogen overenskomst på 
indeværende tidspunkt. 

  

Da dette er en gentagelse af en tidligere sag af samme art, kan vi kun drage den slutning, at 
AMOSUP har handlet i ond tro. 

  

3F kræver, at AMOSUP ufortøvet træffer de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe sin 
forseelse. 3F regner desuden med, at ITFs generalsekretær straks vil behandle denne sag og 
samtidig sørge for, at organisationernes vedtagne politik overholdes af samtlige medlemmer.” 

  

IFT indhentede andre ITF-medlemmers bemærkninger til udtalelsen. I brev af 25. april 2006 fra 

Associated Marine Officers’ and Seamen’s Union of the Philippines (AMOSUP) ved formanden, 

Gregorio S. Oca, til Stephen Cotton, ITF, hedder det bl.a. (i oversættelse): 

  

”Vi henviser til din e-mail af den 12. april 2006, hvor du anmoder om vores kommentarer til 
den udtalelse om DIS-spørgsmålet, Orla Pedersen fra 3 F havde udarbejdet til mødet i Fair 
Practice Committee den 22. februar 2006 i forbindelse med opfordringen fra formandskabet 
for Fair Practice Committee 2006 til sekretariatet om at undersøge sagen yderligere og aflæg-
ge rapport på næste møde i styregruppen for Fair Practice Committee. 

… 

  

AMOSUP benægter på det stærkeste nogensinde at have optrådt illoyalt over for de danske 
fagforeninger og afdelinger vedrørende fornyelse af overenskomster med Danmarks Rederi-
forening. Mere end noget andet afslører historikken omkring overenskomsterne med de dan-
ske rederier de stadige bestræbelser fra AMOSUP’s side på at fastholde gennemskueligheden 
og åbenheden i sagsbehandlingen. 
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… 

For det første: Papirerne viser, at det altid har været de danske rederier sammen med største-
delen af de danske afdelinger, der på eget initiativ er rejst til Manila for at forhandle overens-
komster med AMOSUP, som aldrig selv havde opfordret til indgåelse af sådanne aftaler. 

  

Med udtalelsen fra 3F ser det imidlertid ud som om det er AMOSUP’s skyld, når de andre 
danske faglige organisationer udnytter deres rettigheder og særlige privilegier i henhold til 
den gældende ITF-politik og beslutter sig for at forhandle med AMOSUP og rederierne, og 
således udelukker SID og 3F! 

  

Det ville jo være fuldstændig urimeligt at forvente, at AMOSUP skulle være ansvarlig for at 
skulle konstatere, hvad de enkelte nationale afdelingers forhandlingsrettigheder omfatter, i be-
tragtning af disse afdelingers lokale selvstændighed. Skulle AMOSUP klage, hvis kun tre (3) 
ud af fem (5) danske fagforeninger ønskede at forhandle om en overenskomst, især da disse 3 
fagforeninger allerede repræsenterer alle de filippinske søfolks arbejdspladser? Ligesom 
AMOSUP ikke ville ønske, at andre afdelinger stiller spørgsmål om deres egne forhold, me-
ner vi ikke, at AMOSUP kan eller bør blande sig i de danske fagforeningers forhold. 

  

For det andet: Blot fordi 3F ikke har deltaget i denne proces, som nu i mere end 10 år løbende 
er blevet observeret og fulgt af aftaleparterne, har 3F naturligvis ingen ret til at hindre alle de 
øvrige danske fagforeninger i at indgå aftaler vedrørende de stillinger, de lovligt repræsente-
rer. 

  

Desuden ville det være totalt udemokratisk, hvis flertallet af de nationale afdelinger blev hin-
dret af de andre, som udgør et mindretal, i at forhandle vilkår og betingelser – som er bedre 
end dem, der gælder i henhold til TCCC – for ikke hjemmehørende søfolk i de stillinger, hvor 
de har forhandlingsretten. Først og fremmest mener vi ikke, 3F har juridisk bemyndigelse til 
at repræsentere alle stillinger. Og det kunne meget vel være, at de 3 andre fagforeninger til-
sammen faktisk repræsenterer mange flere end det antal, der alene repræsenteres af 3F. Følge-
lig kan 3F ikke pludselig kræve, at AMOSUP helt skal ophøre med at indgå aftaler med rede-
rier for alle stillinger, herunder dem, de faktisk ikke repræsenterer. 

  

For det tredje: Det er værd at bemærke i denne forbindelse, at det, der ligger AMOSUP mest 
på sinde i enhver forhandling, der bliver ført med de danske rederier i sidste ende, er de filip-
pinske søfolks velfærd, hvis rettigheder og interesser altid bør være repræsenteret og beskyttet 
i henhold til overenskomsten. Hvis vi eksempelvis antager, at AMOSUP afholder sig fra at 
forhandle overenskomster med rederier, som 3F har forlangt, kan 3F da forhandle bedre vilkår 
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og betingelser for AMOSUP-medlemmer og garantere deres fortsatte velfærd? Sikkert ikke, 
hvis man skal dømme efter mine egne personlige erfaringer. 

  

Da nu afdøde Leo Barnes og jeg forhandlede med rederier, hvis skibe var registreret i det se-
kundære tyske register (GIS), blev vi bedt af de tyske afdelinger om ikke at underskrive over-
enskomsten. Da vi imødekom dette, fandt vi efterfølgende ud af, at ingen af vore landsmænd 
var dækket af GIS overenskomsten! Man kan så spørge sig selv, om det var fordi vi var søfolk 
fra den tredje verden, som man let kan diskriminere, hvilket var grunden til, at vi let blev dis-
krimineret – selv inden for ITF. 

  

I betragtning af det ovenfor anførte er det åbenlyst, at AMOSUP til trods for selve påstandene 
og de hurtige konklusioner fra 3F, aldrig har optrådt illoyalt eller begået retsbrud. Derfor er 
der ikke noget for AMOSUP at ”rette”, som 3F har forlangt. Følgelig opfordrer vi sekretaria-
tet til at træffe afgørelse om, at 3F ikke har noget solidt grundlag for at fremsætte de nævnte 
krav mod AMOSUP i redegørelsen. 

  

Vi skal herudover bemærke, at DIS overenskomsterne tilsyneladende er den eneste internatio-
nale aftale, som befinder sig i en evig tilstand af forvirring for så vidt angår forhandlingspro-
cessen og gennemførelsen. Som en yderligere kommentar kan vi foreslå, at sekretariatet ende-
ligt udstikker de nødvendige retningslinjer på grundlag af Fair Practice Committee princip-
perne for alle relevante afdelinger i denne henseende.” 

  

 Ole Philipsen, formand for CO-Sea, Centralorganisationen Søfart, har i brev af 3. maj 2006 kom-

menteret udtalelsen således (i oversættelse): 

  

”Vedr.: ”Erklæring af Orla Petersen, 3F, Danmark angående DIS-sagen” 

  

Som du ved, deltog vi i FPC-mødet den 27. februar 2006, hvor synspunkterne i ovenstående 
erklæring blev fremlagt. 
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Vi er enige i hovedpunkterne i erklæringen. Vi tilslutter os også ITFs krav om, at den danske 
regering hurtigst ændrer § 10, stk. 2 og 3 i DIS-loven med henblik på at bringe lovgivningen i 
overensstemmelse med internationale arbejdstagerrettigheder opstillet af ILO. 

  

Det er et faktum, at siden DIS-lovens indførelse i 1989 har AMOSUP og andre ITF medlem-
mer indgået overenskomster med danske skibsredere for udenlandske søfarende på danske 
skibe, der er registreret i DIS. Dette har fundet sted imod danske faglige organisationers ønske 
og er i strid med ITFs politikker/resolutioner. 

  

Det forholder sig imidlertid desværre også sådan, at det ifølge samme DIS-lov er ulovligt for 
danske fagforeninger at indgå overenskomster for personer, der ikke er bosiddende i Dan-
mark. I deres kamp mod dette modtog 3F sidste efterår en temmelig dyr påmindelse gennem 
en dom fra den danske arbejdsret. 

  

Sagen kan mere eller mindre opfattes som et valg mellem to onder. Ønsker vi, at de udenland-
ske søfarende arbejder under en overenskomst, der er i overensstemmelse med ITFs standar-
der, eller ville vi foretrække, at søfarende arbejder uden overenskomst, indtil det muligvis en 
dag lykkes at ændre den danske lovgivning? 

  

I 1999 indgik AMOSUP en overenskomst med Danmarks Rederiforening, (som er anerkendt 
af alle relevante danske fagforeninger, inklusiv 3F). I medfør heraf og i medfør af den danske 
arbejdsmarkedslovgivning kan AMOSUP kun frigøre sig fra overenskomsten gennem en kon-
flikt. Dette skyldes, at overenskomsterne er gældende, indtil de fornyes eller ophører som føl-
ge af en konflikt. 

  

Kravet i ovennævnte erklæring om, at AMOSUP frigør sig fra overenskomsten ville medføre 
bod for brud på den såkaldte ”fredspligt” i medfør af dansk lovgivning. Desuden ville en kon-
flikt indledt i overensstemmelse med Sømandsloven måske være en teoretisk mulighed, men 
det ville ikke være en reel mulighed i praksis – især ikke for udenlandske søfarende. 

  

Efter vores mening har AMOSUP ikke haft en reel chance for at frigøre sig fra deres overens-
komster med de danske rederiforeninger, uanset om de selv ønskede det eller ej. De kunne 
dog have valgt at afvise [at] forny den foregående aftale, som da stadig ville være gældende 
uden ændringer. Som du er bekendt med, er dette hvad vi opfordrede AMOSUP til at gøre, og 
ligeledes hvad du anbefalede. 
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Endelig skal vi understrege, at det er indiskutabelt, at vi ønsker en ændring af DIS-loven. Det-
te skal imidlertid ske på lovligt grundlag og gennem en parlamentarisk flertalsbeslutning for 
en sådan ændring.” 

  

I e-mail af 28. juni 2006 fra Henrik Amdi Madsen, Maskinmestrenes Forening, til ITF hedder det 

bl.a.: 

  

”It is therefore necessary for us to underline that we do not agree with 3F on their statement” 

  

AMOSUP’s overenskomstfornyelser er indgået med henholdsvis Rederiforeningen for Mindre Ski-

be og Danmarks Rederiforening og er gældende for perioden 1. marts 2006 til 31. december 2007. 

Overenskomsterne blev indgået i Manila den 1. februar 2006 under tilstedeværelse af Ole Philipsen 

som repræsentant for det danske kontaktudvalg. Kontaktudvalget blev oprettet i 1997 som følge af 

”Borgfredsaftalen”, der er indgået mellem på den ene side en række fagforeninger og med 3 rederi-

foreninger på den anden side. 3F har ikke tiltrådt ”Borgfredsaftalen”. Kontaktudvalget blev oprettet 

med det formål at udbygge samarbejdet og følge udviklingen af DIS-loven. Endvidere skulle par-

terne gensidigt orientere hinanden om forhold af fælles interesse og søge at løse de problemer, der 

vedrørte udenlandske overenskomster. Det hedder i aftalen, der senest er fornyet den 15. december 

2005, bl.a.: 

  

”§ 1 – Kontaktudvalg 

Parterne er enige om 

… 

-         i overensstemmelse med DIS-loven, at respektere retten til at indgå DIS-overenskomster 
med udenlandske faglige organisationer og respektere sådanne indgåede overenskomster 
efter proceduren i § 7… 
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§ 7 – Indgåelse af kollektive overenskomster med udenlandske fagforeninger 

Stk. 1. Et rederi/en rederiforening, der i medfør af DIS lovens § 10, stk. 3, ønsker at etablere 
og/eller forny en overenskomst for søfarende med en udenlandsk organisation, skal orientere 
de faglige organisationer, der er medunderskrivere af denne aftale, skriftligt herom i så god tid 
som muligt og altid med mindst 30 dages varsel før et aftalt forhandlingsmøde… 

Stk. 2. Den/de nedenfor nævnte danske faglige organisationer, der er omfattet af herværende 
aftale, kan efter eget ønske være repræsenteret ved rederiets/rederiforeningens forhandlinger 
med den/de udenlandske, faglige organisationer med henblik på at sikre sig, at et forhand-
lingsresultat er i overensstemmelse med et internationalt acceptabelt niveau, …” 

  

I en samarbejdsaftale indgået den 11. juni 1997 i Miami, Florida, mellem bl.a. de samme fagfore-

ninger og 3F på den ene side og AMOSUP på den anden side, hedder det i oversættelse bl.a.: 

  

”Ovennævnte organisationer har indgået følgende aftale om samarbejde mellem parterne ved-
rørende betingelserne i Dansk International Skibsregister (DIS) for medlemmerne af begge 
organisationer. 

  

1. 

Parterne skal anerkende hinandens interesser, hvilket skal ske i en atmosfære af samarbejds-
vilje, gensidig respekt og ligeværdighed. 

  

2. 

Nærværende aftales formål er at sikre, at medlemmer om bord på DIS-registrerede skibe, er 
omfattet og dækket af overenskomster indgået mellem rederierne og AMOSUP og/eller dan-
ske faglige organisationer. 

  

3. 

Begge parter aftaler, at samarbejdet mellem organisationerne skal foregå i henhold til ILO´s 
konventioner samt ITF´s resolutioner og principper. 
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Parterne skal løbende udveksle oplysninger, der måtte være af interesse for modparten, f.eks. 
indholdet af overenskomster og andre aftaler, lovgivning og afgørelser truffet af de relevante 
myndigheder. 

  

4. 

… 

AMOSUP er indforstået med, at de relevante/pågældende danske faglige organisationer skal 
bidrage til formuleringen af og, såfremt de måtte ønske det, deltage i forhandlingerne om 
fremtidige aftaler mellem de danske rederier og AMOSUP.” 

  

I den under sagen fremlagte oversættelse er sidste afsnit i pkt. 4 faldet ud. Dette afsnit er sålydende: 

  

“AMOSUP shall from the conclusion of this Agreement have prior written acceptance indi-
vidually or collectively, with the Danish Union(s) before it enters or renews any agreement(s) 
for vessels in the DIS.” 

  

Foranlediget dels af det ovenfor omtalte genoptryk af plakaterne fra den ulovlige annoncekampag-

ne, dels af, at Orla Pedersens ovenfor refererede udtalelse til ITF var kommet rederiforeningerne i 

hænde, anmodede disse den 9. maj 2006 om afholdelse af fællesmøde. Rederiforeningerne opfor-

drede samtidig ITF til at deltage i mødet, hvilket ITF meddelte ”not to be in a position to attend on 

this occasion”. Der blev afholdt fællesmøde den 24. maj 2006. Det hedder i referatet herfra bl.a.: 

  

”På mødet oplyste Rederiforeningerne, at man var bekendt med, at 3F/Sømændenes Forbund 
har anmodet ITF om at tage skridt til at få ophævet/tilsidesat de overenskomster, der er indgå-
et mellem Rederiforeningerne og AMOSUP i henhold til DIS-lovens § 10, stk. 3. Ligeledes 
var Rederiforeningerne blevet bekendt med, at der i det seneste nummer af Sømændenes For-
bunds blad ”Ny Tid” var foretaget genoptrykning af de annoncer, der indgik i den annonce-
kampagne, der af Arbejdsretten (dom af 20. juni 2005) er kendt overenskomststridig og ulov-
lige kampskridt. Rederiforeningerne fandt, at disse handlinger er overenskomststridige og 
ulovlige kampskridt og en krænkelse af den nævnte Arbejdsretsdom. På denne baggrund op-
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fordredes LO til at foranledige, at 3F’s anmodning/forslag tilbagekaldtes og dermed ikke be-
handles/forelægges ITF’s Fair Practice Committees Steering Group den 25. og 26. ds. 

  

Arbejdstagersiden bestred Rederiforeningernes oplysninger i første pkt. og bestred dermed, at 
Forbundet har handlet i strid med Arbejdsrettens dom, som organisationerne naturligvis vil ef-
terleve. For så vidt angår gengivelse af de omhandlede annoncer i ”Ny Tid” blev det påpeget, 
at der var tale om satirisk indslag i en aktuel debat, og dermed ikke udtryk for krænkelse af 
Arbejdsrettens dom. 

  

Rederiforeningerne opfordrede arbejdstagersiden til at oplyse, hvad man bestred, herunder om 
man bestred at have indgivet en anmodning/udtalelse til ITF’s Fair Practice Committee møde 
i februar 2006 vedrørende DIS-overenskomster for filippinske søfarende. 

  

Enighed kunne ikke opnås, og Rederiforeningerne tilkendegav, at man vil indgive klage til 
Arbejdsretten, blandt andet vedrørende tilsidesættelse af Arbejdsrettens dom af 20. juni 
2005… 

  

Rederiforeningerne forbeholdt sig at gøre ansvar (bod, subsidiært erstatning) gældende over-
for LO grundet LO’s manglende pålæg til 3F og Sømændenes Forbund i Danmark om efterle-
velse af Arbejdsrettens nævnte dom. 

  

LO bestred, at der var grundlag herfor.” 

  

Sagen blev ved klageskrift af 26. juni 2006 indbragt for Arbejdsretten. 

  

Sagen var oprindeligt tillige indbragt af Danmarks Rederiforening, men denne forening er udtrådt af 

sagen igen på grund af en formalitetsindsigelse fra indklagede, som foreningen ikke er enig i, og 

foreningens udtræden af sagen er derfor sket uden præjudice. 
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Forklaringer 

Henrik Berlau har forklaret bl.a., at han er forhandlingssekretær i 3F og tidligere formand for Sø-

mændenes Forbund. 

  

Bladet ”Ny Tid” er medlemsblad for Sømændenes Forbund, der er en afdeling i 3F. Det er afdeling-

en, der udgiver bladet, og 3F har ingen indflydelse på eller viden om, hvilke annoncer eller artikler 

der bringes i bladet. 

  

Fair Practice Commitee er en komité, der påser, at Fair Play overholdes inden for ITF. Komitéen er 

sammensat af 50 % havnearbejdere og 50 % søfarende, ligesom der er taget hensyn til den geografi-

ske fordeling. DIS har – sammen med tilsvarende norske, tyske og franske registre – været på dags-

ordenen i komitéen, siden det blev oprettet. 

  

Det er ham, der har forfattet ”udtalelsen fra Orla Pedersen, 3F” til Fair Practice Committee. Udtalel-

sen blev skrevet, fordi de ikke på mødet i februar 2006 kunne blive, indtil punktet kom på dagsor-

denen. Udtalelsen er derfor skrevet som erstatning for et mundtligt indlæg og skal ikke tages for 

mere. Han var ikke helt ajour med alle ting, da han skrev udtalelsen, og den indeholder derfor nogle 

faktuelle fejl. Bl.a. henvises til en resolution, der ikke var vedtaget, men sådanne fejl ville være ble-

vet rettet under en mundtlig debat. 

  

Samarbejdsaftalen med AMOSUP af 11. juni 1997 er en aftale, som de har haft med AMOSUP 

gennem årene, og det er den aftale, der henvises til i udtalelsen. AMOSUP havde klart lovet dem at 

orientere dem om forhandlingsdatoerne og begge parters krav, når de gik i gang med at forhandle 

med de danske rederiforeninger. De blev vrede, da AMOSUP undlod dette, og det er bl.a. sådanne 

ting, som tages op til drøftelse i Fair Practice Committee. Formålet med aftalen fra 1997 var bl.a. at 
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undgå, at AMOSUP indgik overenskomster med rederiforeningerne, der var værdiløse for 

AMOSUP. 

  

3F vil ikke og har ikke anmodet ITF om at tage skridt mod AMOSUP siden den tidligere sag. Udta-

lelsen til Fair Practice Committee var et resultat af, at AMOSUP havde begået fejl ved ikke at følge 

proceduren. Dette har AMOSUP senere beklaget over for 3F. Udtalelsen til ITF var således alene et 

indlæg i en intern, faglig debat organisationerne imellem om fremgangsmåden, hvor AMOSUP ikke 

havde fulgt proceduren. 3F kan ikke stille krav til AMOSUP om at fragå en lovligt indgået overens-

komst, hvilket CO-Sea også påpeger i deres brev af 3. maj 2006 til ITF. 3F er for kloge til at gøre 

forsøg på at omgå Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005. Debatten om DIS vil dog fortsætte, men 

som loven er i dag, vil det være spild af tid at fremsætte krav om overenskomst for udenlandske 

søfarende. 

  

Parternes argumentation 

Rederiforeningen for Mindre Skibe har vedrørende påstand 1 gjort gældende, at 3F og Sømændenes 

Forbund har tilsidesat Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005 i sag A 2004.308 og iværksat nye, ulov-

lige kampskridt. Arbejdsrettens dom vedrørte to kampskridt: 1) Vedtagelse af en ITF-resolution om, 

at DIS skulle anses for FoC, og 2) en omfattende utilbørlig annoncekampagne. Det blev ved Ar-

bejdsrettens dom fastslået, at begge aktioner var overenskomststridige og ulovlige, da der var tale 

om utilbørlige kampskridt rettet mod danske rederier til støtte for overenskomstkrav, der strider 

mod lovgivningen. Det forløb, som har fundet sted efter dommen, viser, at forbundene ikke har ta-

get dommen til efterretning, idet de fortsat gennem utilbørlig pression forsøger at opnå overens-

komstdækning for udenlandske skibe. 

  

I den tidligere sag var der af SiD (nu 3F) indgivet en anmodning til ITF, der resulterede i resolutio-

nen om, at DIS skulle anses for FoC. ITF’s vedtagne Oslo-Delhi politik giver fagforeninger i det 

land, hvor skibet ejes, retten til at forhandle overenskomster for alle søfarende om bord, når et 

skibsregister er erklæret for FoC. Hele idéen med denne ”interne beslutning” var at flytte forhand-
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lingskompetencen fra de udenlandske faglige organisationer til de danske organisationer, hvilket er 

i direkte strid med DIS-lovens § 10, stk. 3. 3F’s nye udtalelse om DIS til ITF viser, at 3F og Sø-

mændenes Forbund fortsat forsøger at gøre brug af ITF som løftestang for deres ulovlige krav. 

  

Udtalelsen blev behandlet af ITF’s Fair Practice Committee ultimo februar 2006, og rederiforening-

en bestrider, at der blot var tale om et internt debatindlæg. Udtalelsen var tværtimod et nyt retstri-

digt forsøg på at tilsidesætte kompetenceopdelingen i DIS-lovens § 10, stk. 2 og 3. Det følger såle-

des af erklæringens egen ordlyd, at formålet var at få ITF til at ”sørge for at deres politik over-

holdes”, og at AMOSUP traf ”de nødvendige foranstaltninger”. 3F krævede dermed – med henvis-

ning til ITF’s Oslo-Delhi politik – at det cementeredes, at det er dem, der indgår overenskomster for 

de udenlandske søfolk. Formålet var at få truffet en beslutning herom og at få ITF og AMOSUP til 

at handle i overensstemmelse hermed, og der var derfor tale om et forsøg på en utidig og ulovlig 

indblanding i et bestående overenskomstforhold mellem rederiforeningen og AMOSUP. 3F gør 

dermed stadig forsøg på at opnå det resultat, som Arbejdsretten i dommen af 20. juni 2005 under-

kendte som værende ulovligt, nemlig at afskære udenlandske, faglige organisationer fra at indgå 

overenskomster for deres medlemmer. 3F fremhæver selv i udtalelsen til ITF, at det ”er en genta-

gelse af en tidligere sag af samme art…”, hvilket i sig selv viser, at 3F ikke respekterer Arbejdsret-

tens dom. Også CO-Sea lægger i brevet af 3. maj 2006 til ITF til grund, at det, som 3F ønsker at 

opnå, ikke er lovligt i Danmark. 

  

Det må, set fra en udenlandsk fagforenings synsvinkel, give anledning til ”forvirring”, når det klart 

fremgår af DIS-loven, at forhandlingsretten er hos den udenlandske fagforening, og 3F til trods her-

for til stadighed gennem ITF forsøger at gribe ind i og angribe de overenskomster, der indgås af den 

udenlandske fagforening. AMOSUP’s brev af 25. april 2006 til ITF fremtræder som et langt forsvar 

for, at man siden DIS-lovens ikrafttræden har indgået overenskomster for filippinske søfarende med 

de danske rederiforeninger, og AMOSUP påpeger, at aftalerne er indgået i fuld åbenhed. De danske 

organisationer har haft adgang til at være til stede under forhandlingerne, hvilket følger af ”Borg-

fredsaftalen” og den senest fornyede version heraf (DIS-Hovedaftale af 15. december 2005). 
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Forud for den tidligere sag havde ITF pålagt AMOSUP ikke at forny deres overenskomst med 

Danmarks Rederiforening for 2005, hvilket førte til, at overenskomstfornyelserne måtte afvente 

Arbejdsrettens dom. Efter dommen lykkedes det at forhandle og forny overenskomsterne, der alle 

blev underskrevet i Manila den 1. februar 2006. Det fremgår, at ”The Danish Contact Committee” 

(Kontaktudvalget) under forhandlingerne var repræsenteret ved Ole Philipsen. Det var denne over-

enskomstfornyelse – indgået mindre end en måned før mødet i Fair Practice Committee i slutningen 

af februar 2006 – som 3F forsøgte at få tilsidesat ved den fornyede henvendelse til ITF, og 3F til-

kendegav i henvendelsen, at der også fremadrettet skulle lægges hindringer i vejen for overens-

komstfornyelser i henhold til DIS-loven, jf. udtalelsen om, at ”3F kræver, at AMOSUP ufortøvet 

træffer de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe sin forseelse. 3F regner desuden med, at 

ITFs generalsekretær … samtidig sørge[r] for, at organisationernes vedtagne politik overholdes af 

samtlige medlemmer”. Udtalelsen til ITF er derfor – såvel tidsmæssigt som indholdsmæssigt – et 

klart bevis på, at 3F ikke ønsker at rette sig efter Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005. 

  

Hvis 3F’s strategi lykkes, vil det kunne få betydelige negative konsekvenser for klager. Det er ikke 

afgørende, at sådanne endnu ikke har kunnet påvises. 3F´s udtalelse til ITF udgør i sig selv en over-

enskomststridig handling, da et kampskridts ulovlighed ikke er betinget af, at der er påvist en ska-

devirkning, jf. Per Jacobsen, Kollektiv Arbejdsret, 5. udgave 1994, side 312. Hertil kommer, at det 

fremgår af vidnet Henrik Berlaus forklaring, at man vil fortsætte med at debattere DIS i ITF, hvilket 

må forstås således, at 3F vil fortsætte sine kampskridt for  med ITF som løftestang – at overtage 

forhandlingsretten på DIS skibe. 

  

Rederiforeningen har dernæst gjort gældende, at det stedfundne genoptryk af annoncerne i ”Ny Tid” 

under overskriften ”Ytringsfrihed! Pris 3 millioner kroner”, hvor de 9 annoncer er nedfotograferet 

til en side, i sig selv udgør en tilsidesættelse af Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005, især også hen-

set til, at genoptrykket tidsmæssigt falder sammen med anmodningen til ITF. Der er ikke – som de 

indklagede gør gældende – grundlag for at opfatte genoptrykket som et satirisk indslag i en debat 

om ytringsfrihed. Der er ikke i det senere indlæg i bladet underskrevet af faglig sekretær i Sømæn-

denes Forbund, Morten Bach, henvist til genoptrykket, og tonen er ikke satirisk. Annoncer, der én 

gang er blevet bedømt som ulovlige kampskridt, kan ikke ved blot at blive forsynet med en over-



 19

skrift anses som satire. Annoncerne gentager grove og utilbørlige beskyldninger mod navngivne 

danske rederier, og indlægget fastholder en række af annoncernes påstande, som Arbejdsretten fandt 

egnede til at skabe usikkerhed med hensyn til driftssikkerheden hos danske rederier. Hertil kommer, 

at selve sammenstillingen af alle annoncerne på samme sted – trods den begrænsede læsbarhed – 

forstærker helhedsindtrykket. Det er uden betydning, at genoptrykket er sket i Sømændenes For-

bunds medlemsblad, da annoncen i hvert fald har fået en sådan udbredelse, at man i klagers med-

lemskreds blev opmærksom herpå. 

  

Rederiforeningen har vedrørende størrelsen af den forskyldte bod gjort gældende, at de indklagede 

forbunds adfærd viser, at de ikke har ladet sig afskrække af den bod på 3 mio. kr., der blev fastsat 

ved Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005, hvilket må indgå ved bodsudmålingen. Det følger i den 

forbindelse af arbejdsretslovens § 12, stk. 7, at det er en skærpende omstændighed at tilsidesætte 

eller handle i strid med en dom afsagt af Arbejdsretten. Det bør endvidere indgå som en skærpende 

omstændighed, at tilsidesættelsen er sket kort tid efter dommens afsigelse. 

  

Rederiforeningen har vedrørende påstand 2 gjort gældende, at LO har handlet retstridigt og an-

svarspådragende ved ikke at give 3F pålæg om at tilbagekalde sin anmodning til ITF. Det forhold, 

at der ikke består noget aftalemæssigt forhold mellem rederiforeningen og LO, fører alene til, at LO 

ikke kan idømmes en bod, men det afskærer ikke Arbejdsretten fra at pådømme, om LO har handlet 

retstridigt over for rederiforeningen. Arbejdsretten har tidligere statueret, at organisationer, der ikke 

har noget indbyrdes aftalemæssigt forhold, har handlet retstridigt over for hinanden. Ved Arbejds-

rettens dom af 17. februar 1994 i sag 93.282 blev Sømændenes Forbund således dømt for at have 

undladt at tage afstand fra – og positivt støttet – de af matroserne iværksatte aktioner. 

  

LO blev i fællesmødeanmodningen af 9. maj 2006 gjort opmærksom på, at 3F og Sømændenes For-

bund havde krænket Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005 ved en ny anmodning til ITF og en ny 

annonce, ligesom de blev gjort opmærksom på, at også ITF var opfordret til at deltage i fællesmø-

det. LO var således ikke uvidende om denne alvorlige sag. Selv om 3F’s anmodning til ITF ikke var 
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fremlagt på fællesmødet, havde LO haft alle muligheder for at fremskaffe denne, ligesom Henrik 

Berlau deltog i fællesmødet, og i hvert fald ved klageskriftets indlevering til Arbejdsretten kendte 

LO det præcise indhold af udtalelsen. 

  

LO kunne have kontaktet rederiforeningen og forsøgt at opnå en forligsmæssig løsning ved at give 

3F pålæg om at tilbagekalde udtalelsen, hvilket LO ikke gjorde. LO har dermed tilsidesat hoved-

organisationernes almindelige pligt til – også uden for hovedaftalen – at imødegå medlemsorganisa-

tionernes ulovlige aktioner, hvilket var formålet med at indkalde LO som hovedorganisation til fæl-

lesmøde. Når LO optræder som hovedorganisation på fællesmødet, må de også være aktivt med-

virkende til, at Arbejdsrettens domme respekteres, jf. Per Jacobsen, Kollektiv Arbejdsret, 5. udg. 

1994, side 505, og Niels Waage, Arbejdsretsloven med kommentarer, 2. udg. 1997, side 151. Ho-

vedorganisationen har pligt til at hindre uregelmæssigheder og forsøg på undergravelse af retsorde-

nen, jf. Ole Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten, 2. udg. 1999, side 266-267 og 277. Dette må sær-

ligt gælde, når der er tale om en lovbestemt ordning. LO har ikke været i tvivl om, at 3F og Sø-

mændenes Forbund igennem mange år har søgt at tilsidesætte den retsorden, der følger af DIS-

lovens § 10, og LO er vidende om, at 3F og Sømændenes Forbund har taget kampskridt i brug i for-

søget på at tilsidesætte DIS-loven, jf. også Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005 i sag 

A2004.435. 

  

De indklagede har vedrørende påstand 1 gjort gældende, at rederiforeningen ikke har godtgjort, at 

3F og Sømændenes Forbund har tilsidesat Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005, eller at der er 

iværksat nye ulovlige kampskridt. 

  

Det bestrides, at udtalelsen til ITF – som hævdet af rederiforeningen – skulle være en fornyet an-

modning til ITF vedrørende DIS, som har til hensigt at tilsidesætte en lovbestemt ordning, og at den 

skulle være et overenskomststridigt og ulovligt kampskridt. Udtalelsen var alene et indlæg i en in-

tern debat i ITF, hvilket ikke i sig selv kan udgøre et ulovligt eller overenskomststridigt kampskridt. 

Udtalelsen var ikke tiltænkt udenforstående, og det skyldes alene et delvis mødefravær, at den er 



 21

blevet affattet skriftligt. Der gives i udtalelsen udtryk for forbundets utilfredshed med, at AMOSUP 

ikke levede op til samarbejdsaftalen af 11. juni 1997 indgået i Miami mellem AMOSUP og samt-

lige danske søfartsorganisationer. Formålet med denne aftale er, at parterne gensidigt skal yde bi-

stand til hinanden og samarbejde i forbindelse med indgåelse af overenskomster. AMOSUP tiltrådte 

ved aftalen endvidere, at de skulle indhente forudgående accept fra de danske søfartsorganisationer 

vedrørende påtænkte aftalevilkår. Aftalen er i tråd med andre samarbejdsaftaler, hvorefter de danske 

faglige organisationer har ret til at være repræsenteret ved redernes forhandlinger med udenlandske 

faglige organisationer for at sikre et forhandlingsresultat i overensstemmelse med internationale 

normer for løn- og arbejdsvilkår. 

  

På baggrund af vidnet Henrik Berlaus forklaring kan det lægges til grund, at der ikke er rettet nogen 

fornyet anmodning til AMOSUP om at undlade at forny overenskomster. Dette støttes af CO-Seas 

brev af 3. maj 2006 til ITF. Forbundet har alene kritiseret AMOSUP for ikke at leve op til den sam-

arbejdsaftale, de selv har tiltrådt, ved ikke at have rettet henvendelse til forbundet forud for deres 

forhandlinger med rederne primo 2006. 

  

3F er ikke forpligtet til og bør heller ikke forsyne udenforstående med oplysninger fra interne mø-

der, og 3F har derfor ikke ønsket at efterkomme rederiforeningens opfordring til at belyse og doku-

mentere, hvilke beslutninger der er blevet truffet i ITF i anledning af udtalelsen fra 3F. 3F har imid-

lertid såvel på fællesmødet som under sagens forberedelse i Arbejdsretten oplyst, at 3F ikke er be-

kendt med, at der skulle være truffet beslutninger i anledning af udtalelsen, som kan give grundlag 

for påstanden om overenskomstbrud. Udtalelsen har ikke tilsigtet at afstedkomme kampskridt, og 

der er ikke noget at komme efter for rederiforeningen, der ved denne sag bruger Arbejdsretten til at 

søge at stække kritikken af DIS-lovens § 10. DIS er imidlertid fortsat på dagsordenen – ikke kun i 

ITF og dens medlemsorganisationer, men også i ILO og EU.  

  

Det eneste, der kan lægges til grund, er, at 3F’s udtalelse er fremsat i forbindelse med en intern kri-

tik, som har været til diskussion i ITF. AMOSUP havde ikke overholdt den indgåede samarbejds-
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aftale med bl.a. 3F, hvilket 3F har været i sin gode ret til at kritisere. Der er ikke sket arbejdsstands-

ning eller foretaget andre kampskridt. En intern meningsudveksling er i sig selv ikke noget kamp-

skridt. Rederiforeningen har ikke dokumenteret, at der er sket nogen indgriben i redernes overens-

komstforhold eller har været gjort forsøg på noget sådant. Der er intet i vejen for, at 3F kan komme 

med henstillinger til AMOSUP. Dette hindrer ikke rederne i at indgå overenskomst. AMOSUP væl-

ger selv, men uanset hvad AMOSUP måtte vælge, går forhandlingsretten hverken over til 3F eller 

andre danske organisationer, jf. DIS-lovens § 10. 

  

Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005 må forstås således, at forbundet var gået over stregen i anven-

delsen af de midler, man benyttede som led i den politiske debat, og at den stort anlagte annonce-

kampagne i danske og udenlandske blade i sin form udgjorde en utilbørlig og dermed overens-

komststridig pression. Det må imidlertid vurderes konkret fra sag til sag, hvorvidt en indrykket an-

nonce kan anses for et overenskomststridigt, kollektivt kampskridt. I Arbejdsrettens dom af 13. no-

vember 1986 i sag 10.669 (Arbejdsretligt Tidsskrift 1986 s.60) fandtes dette ikke at være tilfældet, 

uanset at formålet var at lægge pres på arbejdsgiveren. Afgørende var, at annoncen primært var ind-

rykket for at give udtryk for utilfredshed med forholdene på arbejdspladsen og ikke for at opfordre 

til at affolke virksomheden. 

  

Det er en tilsvarende problemstilling, Arbejdsretten skal forholde sig til i denne sag. Den samlede 

gengivelse af de 9 annoncer i medlemsbladet ”Ny Tid” fra februar 2006 kan på ingen måde sam-

menlignes med den tidligere kampagne – hverken i form eller formål – eller sammenkædes med 

3F’s interne udtalelse til ITF. Genoptrykket fandt alene sted i Sømændenes Forbunds eget med-

lemsblad, og annoncerne var nedfotograferede, således at de ikke var læsbare, men kun genkendeli-

ge. Man kunne således ikke læse den tekst, som Arbejdsretten fandt utilbørlig og egnet til at skabe 

usikkerhed med hensyn til driftsikkerheden hos de danske rederier. Hensigten var ikke – som i den 

tidligere kampagne – at sætte politisk fokus på Folketingets behandling af DIS-loven, men alene at 

bringe et satirisk indslag under en verserende debat om ytringsfriheden i anledning af “Muhammed-

sagen”. Dette understøttes af overskriften – ”Ytringsfrihed! Pris 3 millioner kroner” – og af indlæg-

get i samme blad af faglig sekretær Morten Bach.  
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LO har vedrørende påstand 2 gjort gældende, at der skal ske frifindelse, allerede fordi der ikke be-

står noget aftalemæssigt forhold mellem LO og rederiforeningen. LO havde ingen pligt til at deltage 

i fællesmødet med rederiforeningen, og LO’s frivillige deltagelse heri kan ikke føre til, at LO skulle 

blive forpligtet til at give 3F pålæg om at tilbagekalde anmodningen til ITF. Der er allerede som 

følge heraf intet grundlag for et passivitetsansvar. Hertil kommer, at det hverken er dokumenteret 

eller påberåbt, at LO skulle have været meddelagtig i gengivelsen af annoncerne eller i fremsættel-

sen af udtalelsen. 

  

LO er ikke part i noget overenskomst- eller aftaleforhold med rederiforeningen, og LO har derfor 

som hovedorganisation ikke i forhold til rederiforeningen nogen selvstændig forpligtelse til at give 

sine medlemsorganisationer pålæg om efterlevelse af overenskomster. Organisationsansvar forud-

sætter et aftaleforhold og skal ses i ”lyset af de forpligtelser, som organisationen er underlagt”, jf. 

Niels Waage, Arbejdsretsloven med kommentarer, 2. udg. 1997, side 151, og Per Jacobsen, Kollek-

tiv Arbejdsret, 5. udg. 1994, side 505. 

  

3F har bestridt og bestrider fortsat, at man har anmodet ITF om at tage skridt til at få ophæ-

vet/tilsidesat overenskomster indgået mellem rederne og AMOSUP. Også af denne grund var der 

ikke noget grundlag for at give 3F et pålæg. Rederiforeningen ønskede på fællesmødet ikke at frem-

lægge dokumentation for sin påstand, men opfordrede LO til at oplyse, hvorvidt man bestred oplys-

ningen. 3F er imidlertid ikke forpligtet til at oplyse, hvilke udtalelser forbundet er fremkommet med 

internt på et ITF-møde, og organisationerne tilkendegav, at man respekterede og efterlevede Ar-

bejdsrettens dom af 20. juni 2005. Der var derfor under alle omstændigheder ikke på fællesmødet 

tilstrækkeligt grundlag for et pålæg, uanset om LO måtte have haft særlige forpligtelser over for 

rederiforeningen. 

  

Arbejdsrettens begrundelse og resultat 



 24

Arbejdsretten lægger på baggrund af vidnet Henrik Berlaus forklaring til grund, at 3F’s udtalelse til 

ITF er et arbejdspapir udarbejdet til brug for en intern debat blandt ITF´s medlemsorganisationer 

om samarbejdet mellem AMOSUP og de danske søfartsorganisationer. Arbejdsretten finder det 

herefter ikke bevist, at udtalelsen skulle være udtryk for et kollektivt kampskridt rettet mod klager. 

  

Hvad angår genoptrykket af plakaterne fra den tidligere annoncekampagne, er der tale om en stærkt 

nedfotograferet – og nærmest ulæselig – gengivelse, som alene er blevet bragt i Sømændenes For-

bunds eget medlemsblad i forbindelse med en aktuel debat om ytringsfrihed. Genoptrykket findes 

under disse omstændigheder ikke at fremstå som en videreførelse af den tidligere annoncekampag-

ne. Under hensyn hertil samt til udformningen af og baggrunden for at bringe genoptrykket finder 

Arbejdsretten, at der ej heller er grundlag for at sidestille genoptrykket med et kollektivt kampskridt 

rettet mod klager. 

  

Arbejdsretten finder det herefter ikke godtgjort, at 3F og Sømændenes Forbund har tilsidesat Ar-

bejdsrettens dom af 20. juni 2005 eller iværksat nye overenskomststridige kampskridt, og disse ind-

klagede frifindes derfor for rederiforeningens påstand 1. 

  

LO frifindes allerede som følge heraf for den nedlagte påstand om retstridig adfærd (påstand 2). 

  

Thi kendes for ret 

  

Landsorganisationen i Danmark på egne vegne og for Fagligt Fælles Forbund for Sømændenes For-

bund i Danmark frifindes. 
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Rederiforeningen for Mindre Skibe betaler inden 14 dage 2.000 kr. i sagsomkostninger til Arbejds-

retten. 

  

  

Lene Pagter Kristensen 

, 

  

 
 


