2020-11-06 Avtalsnytt

Vi varslar om strejk!
Förhandlingarna mellan HRF och Visita har avslutats i oenighet. Visita
vägrar att ge löneökningar i linje som resten av arbetsmarknaden, de säger
nej till det så kallade märket som sätts av industrin. Visita vill inte heller gå
med på lösningar som skapar tryggare jobb och ordning och reda i
branschen.
HRF varslar nu om strejk och blockad. Vi gör det för att HRF:s medlemmar måste få tryggare
anställningar och löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden. Anställda i vår bransch
behöver trygghet.
HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet
och ordning och reda måste finnas både under och efter en pandemi. Därför tar vi den här
striden!
-

Visita har uppvisat en anmärkningsvärd tondövhet för den ordning som gäller enligt
den svenska modellen. Anställda i besöksnäringen, som burit besöksnäringen med risk
för egen hälsa under pandemin, måste få tryggare anställningsförhållanden och
löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden, säger Malin Ackholt.

Kort om varför vi varslar
•
•
•
•

Visita vill inte förhålla sig till märket utan anser att HRF:s medlemmar inte förtjänar
samma löneökningar som övriga på svensk arbetsmarknad.
Visita vill inte gå med på lösningar som skapar tryggare jobb och ordning och reda i
branschen.
HRF förhandlar om schysta villkor och trygghet på lång sikt för hela branschen.
Trygghet och ordning och reda måste finnas både under och efter en pandemi.

Strejken bryter i den 17 november kl. 14.00 och därefter sker ytterligare en omgång den 19
november kl. 13.00, om inte parterna har nått en överenskommelse innan dess. Vi lägger även
en blockad som gäller från den 17 november kl. 14.00.
På hrf.net/avtal2020 finns detaljerad information om varslet samt vilka arbetsplatser som
berörs.
Missa inga nyheter i avtalsrörelsen. Som medlem loggar du in på Mina sidor och
uppdaterar/registrerar din mailadress.

Vi befinner oss i en avtalsrörelse där vi förhandlar med arbetsgivarna om
innehållet i våra kollektivavtal. Inte medlem än? Bli medlem – ju fler vi är
desto starkare blir vi i förhandlingarna. Gå med i HRF på www.hrf.net

