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Vi glæder os over muligheden for at komme med en kort redegørelse her på A.P. 
Møller Mærsks Generalforsamling. 

Til en start vil vi gerne anerkende de mange initiativer, Mærsk har taget under hele 
COVID-19-krisen, hvor Mærsk har prioriteret de søfarendes velfærd: For eksempel 
med booking af hotelværelser i Mumbai og Manila, hvor søfarende kunne være i 
karantæne og modtage sundhedstjek, chartre flyvninger og facilitere overførsler 
mellem skibe. Den globale maritime industri står nu over for udrulning af vaccinationer, 
så Mærsks fortsatte bestræbelser på at finde en måde, der holder branchen i 
bevægelse og beskytter de søfarende velfærd, vil blive meget værdsat.   

Det er dog bydende nødvendigt, at Mærsks støtte til de søfarende ikke stopper med 
udgangen af denne krise, men udvides til at omfatte arbejdere i hele transportens 
forsyningskæde. Vi opfordrer derfor Maersk Line til at genoverveje sine operationer 
med Melbourne Port - Victoria International Container Terminal (VICT). Lave 
standarder for arbejdsvilkår på Vict har gjort det nødvendigt for ITF at erklære 
terminalen som en ”bekvemmelighedshavn”, som ikke opfylder de normale 
standarder, der gælder i Australien.  

Når de ansvarlige arbejdsgivere i den maritime industri arbejder sammen for at komme 
igennem COVID-19-krisen, er situationen i Australien en kilde til stor forundring og 
ærgrelse. ITF bemærker, at der i Maersk Code of Conduct om leverandører er et krav 
om, at leverandører holder sig til internationalt anerkendte standarder for arbejde og 
arbejdsvilkår, respekterer kollektive forhandlinger og industriens standarder. ITF 
anmoder også om, at lige og retfærdig behandling af arbejdere også gælder for 
arbejdere, der er leverandører til APM Terminals.  

På den mere positive side, er vi glade for, at der sker fremskridt i Latinamerika efter 
nogle vanskeligheder, vi tidligere har rejst. Vi ser også frem til at arbejde med APM T 
om den nyligt udviklede app for fartøjsinspektion. 



Da Maersk kommer ud af den globale COVID 19-krise med konstant forretningsvækst, 
håber vi, at vi kan stole på, at virksomheden viser ansvar for alle sine medarbejdere i 
hele sin forsyningskæde. Både til søs og på land. 

 

Om ITF: International Transport Workers 'Federation (ITF) er en demokratisk føderation for 
transportfagforeninger i hele verden og globalt anerkendt for sit virke. ITF arbejder for at 
forbedre arbejdslivet for transportarbejdere og er bindeled mellem transportfagforeninger fra 
147 lande i arbejdet for at sikre rettigheder, lighed og retfærdighed for verdens 
transportarbejdere. Samlet set repræsenter ITF 20 millioner ansatte i transportbranchen over 
hele verden. 
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