
„Íslandshótel“ darbuotojams: Klaidingos informacijos ištaisymas ir kvietimas prisijungti prie 

Derybų komiteto 

Šią popietę „Íslandshótel“ darbuotojams elektroniniu paštu buvo išsiųsta tokia „Efling“ profesinės 

sąjungos pirmininkės Sólveig Anna Jónsdóttir žinutė: 

Gerbiami „Íslandshótel“ viešbučio „Efling“ profsąjungos nariai, 

Žiniasklaidoje perskaičiau ir šiandien iš darbuotojų gavau pranešimų, kad „Íslandshótel“ viešbučio 

vadovybė skleidžia dezinformaciją apie kolektyvinių derybų ir streikų padėtį. Darbo konfliktuose 

darbdaviai visada taip elgiasi, todėl svarbu, kad padėtume vieni kitiems nuo to apsisaugoti ir 

suteiktume vieni kitiems teisingą informaciją. 

Pateikiu keletą klaidingos informacijos ištaisymų: 

Teiginys: „Streikuodami darbuotojai neteks atgaline data mokamų išmokų“. Tai – klaidinga 

informacija. Bendrovės „Efling“ derybų komitetas reikalauja, kad naujoje sutartyje būtų numatyti visi 

mokėjimai atgaline data nuo lapkričio 1 d., ir šis reikalavimas galioja. Darbdaviai, žinoma, gali 

grasinti, tačiau jie nesprendžia, kokia bus nauja sutartis su mūsų profesine sąjunga. 

Teiginys: „„Efling“ profsąjunga viešbučio „Íslandshótel“ darbuotojams pateikė klaidingą informaciją.“ 

Tai – klaidinga informacija. Praėjusį sekmadienį „Íslandshótel“ darbuotojai gausiai susirinko į 

informacinį susitikimą „Efling“ bendruomenės centre, kur buvo pateikta visa informacija, užduota ir 

atsakyta į daugybę klausimų. Raginimas streikuoti, dėl kurio šiuo metu balsuojama, yra labai aiškus. 

Jei „Íslandshótel“ darbuotojams kyla klausimų dėl ko nors neaiškaus, jie gali susisiekti su manimi 

tiesiogiai el. paštu solveiganna@efling.is. 

Teiginys: „„Íslandshótel“ darbuotojai priima sprendimą 21 tūkstančio „Efling“ darbuotojų vardu.“ Tai 

– klaidinga informacija. „Íslandshótel“ darbuotojai balsuoja tik dėl streiko savo darbo vietose, o tai 

yra normalu, demokratiška ir atitinka Islandijos darbo teisę. Kiti darbuotojai balsuos dėl streikų savo 

darbovietėse, kurie bus paskelbti ir dėl kurių bus balsuojama netrukus. Visas „Efling“ profesinės 

sąjungos derybų procesas yra demokratiškas, vadovaujamas narių ir atviras „Íslandshótel“ 

darbuotojams. 

Tęsdama paskutinį klausimą, noriu pakviesti „Íslandshótel“ darbuotojus prisijungti prie „Efling“ 

derybų komiteto. Daugiau informacijos apie derybų komitetą rasite čia. Viskas, ką jums reikia 

padaryti, tai iškelti savo kandidatūrą, užpildant formą, kurią rasite 

čia: https://www.efling.is/tilnefning-i-samninganefnd/# 

Jei patys kandidatuosite ir būsite paskirti į komitetą, gausite kvietimą į komiteto posėdžius. 

Komiteto posėdžiai paprastai vyksta 18.00 val. bendruomenės centre. Visada užtikrinamas teksto 

vertimas į anglų-islandų kalbas ekrane ir patiekiami užkandžiai šiltoje „Efling“ darbuotojų draugijoje. 

Iš visos širdies raginu jus priimti šį kvietimą ir drauge su kitais „Efling“ darbuotojais prisidėti prie 

tikros darbuotojų galios kūrimo! 

Vėlgi, nedvejodami rašykite tiesiogiai man, jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl derybų, streiko 

veiksmų ar balsavimo dėl streiko. 

Solidariai, Sólveig Anna Jónsdóttir 

„Efling“ profsąjungos pirmininkė 
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