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Norwegianin Björn Kjos USAssa:
”Luomme amerikkalaisille työpaikkoja ja
tarjoamme amerikkalaisille halvempia
lentolippuja – kuten Obama toivoo"

Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos pyytää tänään puheessaan
Washington D.C:ssä Yhdysvaltojen liikenneministeriötä (DOT) hyväksymään
lopultakin yhtiön irlantilaisen tytäryhtiön, Norwegian Air Internationalin
(NAI), hakemuksen ulkomaisen lentoyhtiön lentotoimiluvasta.

– Teemme juuri niin kuin Obaman hallinto toivoo: luomme amerikkalaisia
työpaikkoja, tuomme matkailijoita Yhdysvaltoihin ja tarjoamme



amerikkalaisille edullisia lentolippuja. Allianssit ovat saaneet liian kauan
hallita transatlanttisia markkinoita korkeilla hinnoilla ja valinnanvapautta
rajoittamalla.

Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos kertoo tänään, miksi
yhdysvaltalaisten viranomaisten on korkea aika hyväksyä Norwegianin EU:ssa
sijaitsevan kaukolentoyhtiö NAIn hakemus ulkomaisen lentoyhtiön
lentoluvasta. NAI sai irlantilaisen lentotoimiluvan (AOC) tämän vuoden
helmikuussa. Hakemusta amerikkalaisesta lentotoimiluvasta on käsitelty siitä
lähtien ja se on kohdannut voimakasta vastustusta kilpailijoiden ja
ammattiyhdistysliikkeiden taholta.

NAI täyttää kaikki lakimääräiset ja regulatoriset vaatimukset, joita lentäminen
Yhdysvaltoihin edellyttää. Norwegian Air Shuttle operoi tällä hetkellä reittejä
Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Norwegianin tärkein syy kaukolentoyhtiön
etabloimisessa Irlantiin on pääsy EU:n lento-oikeuksien piiriin, koska Norja ei
ole EU:n jäsenmaa. Jalansijalla EU:ssa Norwegian voi tulevaisuudessa tarjota
asiakkailleen monia uusia kansainvälisiä yhteyksiä.

– DOTilta on mennyt aivan liian kauan aikaa täyttää juridinen vastuunsa ja
hyväksyä NAIn hakemus. Aikomuksemme on jatkaa visiomme, ”Kaikilla tulee
olla varaa lentää”, mukaisesti myös Norwegian Air Internationalin sekä USAn
ja Euroopan välisten lentojen osalta, sanoo Björn Kjos.

Norwegianilla on tällä hetkellä kaksi tukikohtaa Yhdysvalloissa ja 300
matkustamohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää Fort Lauderdalessa ja New
Yorkissa. Yhtiö on tällä hetkellä rekrytoimassa amerikkalaisia lentäjiä New
Yorkin lentäjien tukikohtaansa. Norwegian sai yli 7 000 hakemusta
täyttäessään 300 matkustamohenkilökunnan tehtävää USAssa. Suurin osa
300 matkustamohenkilökuntaan palkatusta työntekijästä on aiemmin ollut
amerikkalaisten lentoyhtiöiden, kuten Deltan, Americanin ja Unitedin
palveluksessa. He ovat valinneet Norwegianin palkkojen, etujen ja
työympäristön vuoksi samoin kuin siitä syystä, että Norwegianin
palveluksessa on mahdollisuus lentää uusilla Dreamliner-koneilla.

Lisätietoja:
Anne-Sissel Skånvik, Chief Communications Officer, puhelin +47 97 55 43 44
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Communications Manager, puhelin +46 709
89 05 18



Norwegian on Skandinavian toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan
kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Yhtiö operoi 417 reittiä 126 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, USAssa ja Thaimaassa. Yli 20
miljoonaa matkustajaa lentää vuosittain Norwegianilla, joka työllistää noin 4
500 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja aiempaa
ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on 100
lentokonetta, joiden keski-ikä on 4,8 vuotta. Vuonna 2013 ja 2014 Norwegian
palkittiin Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World
Airline Awards -palkinnolla. Norwegian on perustettu vuonna 1993 ja se on
listattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien.
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