
Íslandshótel darbiniekiem: Kļūdainas informācijas labojums un uzaicinājums pievienoties sarunu 

komitejai 

Šopēcpusdien pa e-pastu Íslandshótel darbiniekiem tika nosūtīts šāds Efling arodbiedrības 

priekšsēdētājas Solveigas Annas Jonsdotīras (Sólveig Anna Jónsdóttir) ziņojums: 

Cien. Efling biedri viesnīcā Íslandshótel! 

Esmu lasījusi plašsaziņas līdzekļos un šodien saņēmu ziņojumus no darbiniekiem, ka Íslandshótel 

vadība izplata dezinformāciju par koplīgumu slēgšanas un streiku statusu. Darba devēji vienmēr šādi 

rīkojas darba strīdos, un ir svarīgi, lai mēs cits citam palīdzētu pret to aizsargāties un informētu cits 

citu par to, kas ir pareizi. 

Šeit ir daži skaidrojumi saistībā ar dezinformāciju: 

Apgalvojums: “Strādnieki streikojot zaudēs retroaktīvos maksājumus.” Tas ir nepatiess apgalvojums. 

Efling sarunu komiteja pieprasa, lai jaunajā līgumā tiktu iekļauti visi retroaktīvie maksājumi no 

1. novembra, un šī prasība paliek spēkā. Darba devēji, protams, var izteikt draudus, taču viņi 

neizlemj, kāds būs jaunais līgums ar mūsu arodbiedrību. 

Apgalvojums: “Efling arodbiedrība ir sniegusi nepareizu informāciju Íslandshótel darbiniekiem.” Tas ir 

nepatiess apgalvojums. Pagājušajā svētdienā Íslandshótel darbinieki kuplā skaitā ieradās uz 

informatīvo sanāksmi Efling kopienas centrā, kur tika sniegta visa informācija un uzdoti un atbildēti 

daudzi jautājumi. Aicinājums streikot, par kuru pašlaik notiek balsošana, ir ļoti skaidrs. Ja 

Íslandshótel darbiniekiem rodas jautājumi par neskaidrībām, viņi var sazināties tieši ar mani, rakstot 

uz solveiganna@efling.is. 

Apgalvojums: “Íslandshótel darbinieki pieņem lēmumu 21 tūkstoša Efling darbinieku vārdā.” Tas ir 

nepatiess apgalvojums. Íslandshótel darbinieki balso tikai par streika pasākumiem savās darbavietās, 

kas ir normāli, demokrātiski un atbilst Islandes darba tiesībām. Citi darbinieki balsos par streika 

pasākumiem savās darbavietās, par kurām drīzumā tiks paziņots un balsots. Efling arodbiedrības 

sarunu process kopumā ir demokrātisks un biedru vadīts, un tas ir atvērts Íslandshótel darbiniekiem. 

Saistībā ar pēdējo punktu es vēlos aicināt Íslandshótel darbiniekus pievienoties Efling sarunu 

komitejai. Vairāk informācijas par sarunu komiteju šeit. Viss, kas jums jādara, ir jāizvirza sava 

kandidatūra, izmantojot veidlapu, kas pieejama šeit: https://www.efling.is/tilnefning-i-

samninganefnd/# 

Ja jūs izvirzāt savu kandidatūru un tiekat iekļauts/-a komitejas sastāvā, jūs saņemsit ielūgumu uz 

komitejas sanāksmēm. 

Komitejas sanāksmes parasti notiek pulksten 18.00 kopienas centrā. Vienmēr tiek nodrošināts teksta 

tulkojums angļu-islandiešu valodā uz ekrāna un tiek pasniegti atspirdzinošie dzērieni labā Efling 

darbinieku kompānijā. 

Es no visas sirds aicinu jūs pieņemt šo ielūgumu un apvienot centienus ar citiem Efling darbiniekiem, 

lai kopā veidotu patiesu strādnieku spēku! 

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par sarunām, streika pasākumiem vai balsošanu par streiku, lūdzu, 

rakstiet tieši man. 

Paužot solidaritāti, Solveiga Anna Jonsdotīra (Sólveig Anna Jónsdóttir) 
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