
Unionens medlemmar strejkar för schysta villkor på flygbolag
I dag klockan 07:00 bryter Unionens strejk ut på flygbolaget Flybes bemanningsbolag Global Employer Company, GEC, som
flyger regionallinjer för SAS räkning.

Bakgrunden till konflikten är att Unionens medlemmar på GEC vill ha kollektivavtal med villkor som ligger i nivå med övriga
svenska flygbranschen, något företagsledningen säger nej till. Strejken innebär att Unionens medlemmar inte kommer att utföra
något arbete och att deras arbetsuppgifter är lagda i blockad.

– Målet är att teckna kollektivavtal med GEC så snart som möjligt. Unionens medlemmar vill bara ha skäligt betalt och få villkor i
nivå med övriga svenska flygbranschen, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

– Jag kan bara beklaga att arbetsgivaren inte ställer upp på något så grundläggande och viktigt som schysta villkor för de
anställda. Unionens medlemmar tvingas därför att ta det så långt som till konflikt, säger Niklas Hjert.

GEC bemannar Flybe som flyger inrikesflyg för SAS räkning mellan Arlanda och Visby, Kalmar, Ronneby och Sundsvall-Timrå
samt Vasa, Åbo och Tammerfors i Finland. Flygbolaget har 30 kabinanställda varav i princip alla är medlemmar i Unionen.

GEC har inte något kollektivavtal men är medlemmar i Svenska Flygbranschen (SFB). Unionen har föreslagit ett avtal innehållande
villkor som används av ett flertal flygbolag i Sverige.

– Nya aktörer ska inte försämra villkoren för kabinanställda på den svenska arbetsmarknaden. Ytterst kan det då komma att
handla om social dumpning. Det här är därför en konflikt som berör många fler än bara medlemmarna på GEC, säger Niklas Hjert.
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Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000
medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se


