Należy powstrzymać łamanie prawa na rynku pracy
W programie telewizyjnym Kveik przedstawiono sytuację na rynku pracy, a szczególnie
łamanie prawa w stosunku do pracowników z zagranicy. Przytoczono przykłady patologii w
islandzkim społeczeństwie; poważnej kradzieży poborów, bardzo poważnych wykroczeń
związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy, złego traktowania pracowników przez
przedsiębiorstwa, co nawet można podciągnąć pod pewnego rodzaju handel ludźmi.
Bardzo ważnym jest przypomnienie, iż zagraniczni pracownicy wnoszą wiele do
społeczeństwa jak również to, że wzrost dóbr na Islandii w ostatnim okresie w dużej mierze
jest ich zasługą poprzez pracę i szacunek do niej. To właśnie ci nasi członkowie mają prawo
do korzystania z równości na rynku pracy oraz przepisów zagwarantowanych w umowach
zbiorowych. Zadaniem i obowiązkiem związków zawodowych jest zapewnienie tego, aby
przepisy i regulaminy wobec tej grupy pracowników były dotrzymane i przestrzegane.
Związki zawodowe w ostatnich latach wskazywały również na negatywny rozwój na
islandzkim rynku pracy, pakazany w pragramie Kveik. Można przytoczyć już nie dziesiątki ale
setki przykładów na to. Łamanie prawa dotyczy tysięcy zagraniczynych pracowników.
Zrzeszenie związków zawodowych i związki przynależne do niego, w celu wsparcia tych
członków oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z prawami, zwiększyło
przepływ informacji oraz kontrolę w zakładach pracy. Związki zawodowe starają się również
wprowadzić zmiany do przepisów mówiących o łańcuchowej odpowiedzialności podatkowej.
Uzyskane rezultaty niestety nie wystarczają. Należy wysłać do pracodawców i całego
społeczeństwa jasną i wyraźną informację: łamanie prawa na rynku pracy oraz
wykorzystywanie pracowników zagranicznych musi zastać wyeliminowane na wszystkie
możliwe sposoby. Leży to w interesie naszych członków i wszystkich ludzi pracy, jak również
w interesie zdrowego społeczeństwa i ogólnego rynku pracy. Wielką odpowiedzialność za to
ponosi również rząd i parlament.
- Należy przygotować wyraźne przepisy i kary pieniężne za kradzież poborów oraz innych
wykroczeń przeciwko pracownikom. Należy sporządzić przepisy związane z łańcuchową
odpowiedzialnością podatkową i powiedzieć „nie“ dla ciągłych zmian w rejestrze
przedsiębiorstw i zakładów pracy. Należy zapewnić to, aby pracodawcy nigdy nie mogli
zyskać na łamaniu prawa pracowniczego, a wręcz przeciwnie, aby na tym bardzo tracili
finansowo.
- Należy skoordynować i rozszerzyć kontrolę pracy na terenie całego kraju. Sposobem na to
będzie współpraca następujących jednostek, których to dotyczy: biuro pracy, kontrola
pracy, urząd skarbowy, pracownicy gmin i policja wraz ze związkami zawodowymi.
Prowadzone będą ukierunkowane działania na różnych terenach i w różnorodnych

zakładach pracy w celu wyłapania wszystkich niedokładności i wstrzymania łamanie
przepisów. Każda sprawa zostanie zakończona, a osoby odpowiedzialne pociągnięte do
odpowiedzialności tak jak i zrzeszenie pracodawców.
- Należy zapewnić to, aby ci w stosunku do których złamane zostało prawo otrzymali
stosowną pomoc i wsparcie, nie tylko ze strony związków zawodowych, również od całego
społeczeństwa. Mamy przykłady na braki w tym temacie.
Zrzeszenie związków zawodowych i związki należące do niego występuje z żądaniem
współpracy do rządu i parlamentu.
Zlikwidujmy w każdy możliwy sposób łamanie przepisów na rynku pracy oraz kradzież
poborów!
W przypadku wskazówek i uwag, informacje na powyższy temat znajdują się na stronach:
https://www.asi.is/stefna-asi/einn-rettur-ekkert-svindl/abending/
https://www.ekkertsvindl.is/#hafasamband
https://www.ekkertsvindl.is/english-polski

