
VIKING RIVER CRUISES
Uw comfort door uitbuiting van anderen

Geachte gast van Viking River Cruises

Wij hopen dat u geniet van uw reis met Viking. Wij kunnen ons voorstellen dat u onder 

de indruk bent van de service en charmes van het bedrijf als ook haar omvang.

Echter, zoals zo vaak is niet alles ‘goud’ wat blinkt en Viking River Cruises vormt daarop 

helaas geen uitzondering. Vakbonden uit een aantal Europese landen zijn hierop 

gewezen door een grote groep Viking-werknemers waaronder; Kapiteins, technici, 

matrozen en hotelmedewerkers. Veel van hen hebben steeds gedacht voor een oprechte 

werkgever te werken en zijn recent geschokt door de manier waarop zij nu worden 

behandeld. Wat is er gebeurd?

Nieuwe contracten, slechte contracten
Op 15 januari 2015 ontvingen 600 stafmedewerkers een belangrijke e-mail van 

hun management. Hierin werd aangekondigd dat zij voortaan hun salaris niet meer 

uitbetaald krijgen in Zwitserse Francs maar in Euro’s, tegen de wisselkoers van 2014! 

Dit betekent een loonkosten reductie voor Viking van 20%!!
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Hoewel veel werknemers hebben geprotesteerd tegen deze eenzijdige 

verandering heeft Viking het salaris van januari 2015 doodleuk in euro’s 

uitbetaald, zonder toestemming of nieuw contract.

Slikken of stikken
De houding van het management ging van kwaad tot erger toen het protest 

luider werd in de groep gedupeerden. Een aantal werknemers werden als 

voorbeeld gesteld en op staande voet ontslagen. Door de Zwitserse wetgeving 

betekent dit dat je gewoon een schop onder je kont krijgt als werknemer 

en met lege handen op straat komt te staan. Het management dreigde 

de overgeblevenen met hetzelfde lot als zij hun protest niet zouden staken. 

Dit zorgde voor een enorme angst en bezorgdheid onder de rest van 

de medewerkers, die zich gedwongen zagen om in te stemmen met de 

verslechterde arbeidsvoorwaarden.

Façade 
Als gast van Viking River Cruises zult u tijdens uw verblijf ongetwijfeld veel 

lachende gezichten zien van personeelsleden. Stelt u zich op zo’n moment 

eens voor welk drama daarachter schuilgaat. Wij zullen niet stoppen om 

aandacht te vragen voor dit misbruik van werknemers door Viking River Cruise. 

Staat u aan onze kant?
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