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Norwegians kabineansatte i USA med
brev til præsident Obama

Repræsentanter for Norwegians amerikanske kabineansatte har i dag
overleveret et formelt brev til Obama-administrationen, hvor de kræver, at
datterselskabet Norwegian Air Internationals (NAI) ansøgning om permanent
flyvetilladelse skal godkendes snarest. Der er nu gået mere end et år siden, at
ansøgning blev sendt ind, og den har ligget ubehandlet som følge af politisk
pres fra konkurrenter og fagforeninger, der ikke ønsker konkurrence
velkommen.

Norwegians helejede, EU-baserede langdistanceselskab, NAI, har søgt om
permanent flyvetilladelse mellem USA og Europa. Med en bestilling på flere



hundrede fly fra den amerikanske flyproducent Boeing indebærer en
godkendelse, at der skabes amerikanske arbejdspladser – ikke bare inden for
turist- og rejsebranchen, men også i luftfart og industri. En godkendelse
støtter også Obama-administrationens mål om flere udenlandske turister til
USA, påpeger de kabineansatte, som nu bruger fridage for at engagere sig i
sagen.

”Norwegian bidrager stærkt til den amerikanske økonomi gennem øget
turisme og har allerede sørget for job til 300 amerikanske kabineansatte.
Norwegian er et fremtidsorienteret flyselskab, som ikke bare skaber
arbejdspladser i selskabet, men i hele rejsebranchen ved at flyve flere
hundredetusinde turister til USA hvert år. Det er på høje tid, at NAI
godkendes, således at Norwegian kan fortsætte med at tilbyde amerikanerne
direkte flyvninger og billige flybilletter til europæiske destinationer,” siger
Joseph Gabriel, basechef for de kabineansatte i Fort Lauderdale. Gabriel flyver
selv på ruter mellem USA og Europa og er en af de mange kabineansatte, som
gentagende gange har krævet, at godkendelsen kommer på plads.

I dag, onsdag d. 18. februar, samles 50 kabineansatte fra Norwegians baser i
USA uden for det amerikanske transportministerium (United States
Department of Transportation DOT) i Washington DC for at kræve en
godkendelse af NAI’s flyvetilladelse, som nu har ligget ubehandlet i over et
år. Norwegian har baser i Fort Lauderdale og New York.

Læs brevet til Obama-administrationen her
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj 24 millioner passagerer i 2014. Selskabet er børsnoteret (2003) og har
omkring 4500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåden md en gennemsnitsalder
på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende nye, mere
miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013
og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af anerkendte
SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der bedømmer over 200
flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som den mest

http://www.openourskies.com/a-letter-to-our-president/


prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information besøg
www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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