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PROTESTER MOT TARIFFOPPGARET I.MAI
FAGLIG ENHETSFRONT= 80 PLE DANNET PÅ ETT ÅPENT MOTE 10-4.
VI DET SOM -E1'T VIKTIG - OPFGAVE Å FÅ SAMLET FLEST MULIG TIL FELLES
MARKERING I. BAI. I EN LITEN BY Sel: HAUGESUED SKULLE DET GÅ AN Å
ENES OM ETT FELLES GRID LAG
HAR DERFOR SENDT EN FORESPORSEL •
TIL SAMORG. OH - SAMARBEID PA DAGEN, OG SETTER MYE INN PÅ Å LYKKES MED
DETTE.
Tariffoapgjdret er på det nærmeste over og lang tid med spenning
er forbi. Tallene ligger på bordet, og nok en gang er vi blitt lurt.
Realiteten i tariffoppgjbret er at etore grupper vil få senka kjbpekrafta si betraktelig 5% ldnnsauke er alt for lite.
ez,-hmmAtMak
Ilcr-tilbudt hele tiden, Mange familier strever med å få endene til
å mates. Frisene stiger fort , og vi ser--- ldnna synker. Dette kan
vi ikke godta. I'-~ ►legg hpap-t: A".? .~"i!it:t.tt-isgjel
, (lbnna har
ikke lov til å overstie 3.9) De har fått igjennom ett av sine viktigste krav. De har gitt den lokale forhandlingsretten ett dolkestbt.
Nå skal det bli umulig for folk som jobber i bedrifter som går godt,
å få sin del av overskuddet. Arbeidsgiverne har avtalen i ryggen
når de sier nei.
Auka barnetrygd og lavtldnnstillegget er sukkeret de sure pillene

skal svelges med. Ikke la dere llire av dette. Den frie forhandli n gs -

retten har vi kjenga lenge for å få. Vi kan ikke godta å gi slipp
på - den . Da er vi bastet og bwidet på hender og fd -Uec.
Vi oppfordrer folket til å stemme NEI til avtalen. Fagforeninger
må protestere på det kraftigste, og vi må bruke 1. mai til å vise
bredde i motstanden mot tariffoppgj -c:ret. Slutt opp IgF om parolar
som går mot den elendige tariffavtalen på I. MAI .
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Faglig enhetsfront - 50 inviterer til åpent mote tirsdag 22-4
kl. 20.00. sted: Folkets Hus- lille sal,
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