
Працівникам Íslandshótel: Спростування неправдивих відомостей та запрошення 

приєднатися до комітету з переговорів 

Сьогодні вдень працівникам Íslandshótel електронною поштою від Сольвейг Анни Йонсдоттір, 

голови профспілки Efling, було надіслано таке повідомлення: 

Шановні члени Efling у Íslandshótel, 

Я прочитала у ЗМІ та отримала сьогодні повідомлення від працівників про те, що керівництво 

Íslandshótel поширює неправдиві відомості про статус колективного договору та страйків. 

Роботодавці завжди поводяться так за трудових конфліктів, і важливо допомагати один 

одному захищатися від таких дій та ділитися вірними відомостями. 

Ось спростування деяких хибних тверджень: 

Твердження: «Працівники позбудуться виплат заднім числом, якщо оголосять страйк». Це не 

вірно. Комітет з переговорів Efling вимагає здійснення виплат заднім числом у повному обсязі з 

1 листопада в рамках нового договору, і ця вимога залишається чинною. Роботодавці, 

звичайно, можуть висловлювати погрози, але не вони вирішують, яким буде новий договір із 

нашою профспілкою. 

Твердження: «Профспілка Efling надала невірну інформацію працівникам Íslandshótel». Це не 

вірно. Працівники Íslandshótel прийшли у великій кількості на інформаційну нараду в 

громадському центрі Efling минулої неділі, на якій була надана вся інформація, поставлено 

безліч запитань та надані відповіді на них. Заклик до страйку, за яким проводиться 

голосування, дуже зрозумілий. Якщо у працівників Íslandshótel виникнуть будь-які питання, 

вони можуть звернутися до мене безпосередньо за адресою solveiganna@efling.is. 

Твердження: «Працівники Íslandshótel ухвалюють рішення від імені 21 тисячі працівників 

Efling». Це не вірно. Працівники Íslandshótel голосують за страйк лише на своїх робочих місцях, 

що є нормальним, демократичним та відповідає трудовому законодавству Ісландії. Інші 

працівники голосуватимуть за страйки на своїх робочих місцях, про які незабаром буде 

оголошено та за якими буде проведено голосування. Переговорний процес профспілки Efling 

загалом є демократичним, проводиться під керівництвом членів профспілки та відкритий для 

працівників Íslandshótel. 

Упродовж останнього пункту запрошую працівників Íslandshótel приєднатися до комітету з 

переговорів Efling. Докладніше про комітет з переговорів можна дізнатися тут. Все, що 

потрібно зробити, це висунути свою кандидатуру, заповнивши форму 

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

Якщо ви висунете свою кандидатуру та будете призначені до комітету, ви отримаєте 

запрошення на засідання комітету. 

Засідання комітету зазвичай відбуваються о 18:00 у громадському центрі. У всіх випадках 

транслюється англо-ісландський переклад тексту на екрані та подаються закуски у добрій 

компанії товаришів з Efling. 

Я всім серцем закликаю вас прийняти це запрошення та поєднати зусилля з іншими 

працівниками Efling для відстоювання справжньої позиції працівників! 

Знову ж таки не соромтеся писати мені безпосередньо, якщо у вас є якісь питання або 

побоювання з приводу договору, страйку або голосування за страйк. 
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На знак солідарності Сольвейг Анна Йонсдоттір, 

голова профспілки Efling 

 


