Fremtidens luftfart
i Danmark og Europa
Invitation til LO’s luftfartskonference
mandag 7. marts 2016 kl 8.30-15.30 i
LO-Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S

Som vi tidligere har annonceret afholder LO og forbundene i luftfartssektoren igen konference om luftfartens
fremtid.
Luftfartssektoren er udfordret af den globale konkurrencesituation, som mere end nogensinde før sætter
løn- og arbejdsvilkårene under pres både for ansatte på
jorden og i luften.
EU Kommissionen har luftfartens vilkår sin dagsorden og de europæiske luftfartsselskaber kæmper i

gamle og nye alliancer for at vinde kampen.
Det er den virkelighed konferencen behandler. Vi
kommer både til at diskutere udvikling og tendenser og
så skal vi finde ud af hvordan fagbevægelsens bud på
løsninger ser ud.
Programmet vil være delt i en del der er fokuseret på
situationen i Danmark og efter frokost ser vi på perspektiverne for Europa.

Tilmeld dig nu på www.lo.dk/tilmelding og senest 29. februar 2016. Deltagelse er gratis.

Program
Fremtidens luftfart i Danmark
– hvor står vi nu og hvor skal vi hen?
08.30

Registrering og kaffe/morgenbrød

09.00

Velkomst
– Herunder fagbevægelsens indsats for at sikre
ordnede forhold i luftfartsbranchen
Lizette Riisgaard, formand LO

09.10

Indledning
– Konferencens formål og perspektiver
Jan Villadsen, formand for transportgruppen i 3F

09.15

10.00

Udvikling og tendenser i dansk luftfart
– med fokus på konkurrence, erhvervs - og beskæftigelsessituationen
Claus Lassen, professor Aalborg Universitet
Træk og fællestræk ved liberalisering af ground
handling og udflagning af arbejdspladser - på
jorden og i luften.
Henrik Bay, formand 3F Kastrup

10.45

Ryanair i Danmark – hvor står vi nu?
– Status på sagen. Seneste udvikling og perspektiver for det videre arbejde
Thilde Waast, formand FPU

11.45

Frokost

Dansk luftfart i et europæisk perspektiv
– udfordringer og løsninger
12.30

Ryanair i et europæisk perspektiv:
– Hvordan skal europæisk fagbevægelse håndtere
selskaber som Ryanair?
– Hvilke faglige og politiske redskaber og strategier er nødvendige?
Francois Balestro, Political secretary for civil
aviation and tourism, ETF (engelsk)

13.30

Easyjet: Overenskomster og lavprisflyselskaber
Kieran Grimshaw, Head of Employee Relations,
Easyjet (engelsk)

14.15

Opsamling og afrunding af konferencen

14.30

Servering af kaffe og kage – tid til at netværke

15.30

Tak for i dag
Konferenceleder: Andreas Krogh

