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ÅPENT BREV TIL LEDELSEN FRA DE OPPSAGTE:
VI ER VILLIGE TIL Å OPPGI -.AVN-ENE FÅ DE UFAGLÆRTE MED KORTERE
ANSIENNITET ENN OSS. BETINGELSEN FOR Å GJØRE DETTE ER AT LE'DELJEN
"IR EN SKRIFTLIG GARANTI FOR AT DISSE ICI E BLIR SAGT OPP.
Sissel A'
Irene A:
Marit Ss -- 'en

HVORFOR HEVDER VI AT OPPSIGELSENE ER POLITISKE?
For det første fordi de er usaklige: Vi har ikke fått noen klager på
utførelsen av arbeidet vårt. På det tidspunkt oppsigelsene kom, fantes
det flere ufaglærte med kortere ansiennitet enn oss som fikk beholde
jobben.Vi er bedt om å oppgi navn på disse for å bevise påstandene.
Dette vil vi bare gjøre hvis lesen garanterer at de ikke blir sagt opp
når vi får oppsigelsene trukket tilbake. Vi veit at ufaglærte som er tatt
inn etter at vi blei oppsagt blir nekta garantier om videre arbeid "til
denne saka er over." lå almannamøtet forrige torsdag sa dessuten Oddbjø:..
Jf en at disse måtte regne med å bli sagt opp i månedskiftet september/
les sa på samme møtet at det finnes flere ledige
oktober. Gunvor Fl
stillinger som avd.hjelp. I DET ENE ØYEBIKKET ,3 -PARKER LEDELSEN FOLK
•izi LANG ANSIENNITET - I DET NESTE FORTELLER DE AT DET FINES FLERE
LEDIGE STILLINGER 1:). SYKEHUSET FOR UFAGLARTE.
Sjefssykepleier sa på samme møtet at vi er tilbudt disse stillingene.
Sannheten er: To av oss fikk tilbud om å søke på same stilling som avd.hjelp ved Sør-Tromsevd., og da i konkurranse med med folk utenfra (over
- nes
30 søkere). Den tredje har fått skriftlig meddelelse om et det ikke fil
arbeid for henne på sjukehuset, og at det altså ikke er bruk for henne.
- .ER ETTER AT OPPSIGELSENE KOM.
D,T Ee BLANK LØGN AT VI ER TILLUDT NYE JOL L
Alle må avvise dette ryktemakeriet som prøver å skjule sannheten.
n
Et rundskriv til postene undertegnet Ass.sjefsykepleier Oddbjørn J ,
oppfordrer folk til å søke seg over til den nye senil-derliensposten på
Nord-Trcmsre-gionen. Her er det 10 nyopprettete stillinger. Det er derfor
nok av ledige stillinger, og ingen konkurranse mellom faglærte og ufaglnrte. Tvert imot er det fremdeles mangel på arbeidskraft innen helsesektoren.
Detear derfor ut til at det har vært spesielt viktig for ledelsen å bli
kvitt nettopp oss som nå er sagt opp. Det er fortsatt et faktum at vi 3
er politisk aktive-på venstresida. Vi har vært svært mye sammen utenom
jobben, og det er påfallende at vi sies Oppsamtidig. Ledelsen her tydeligvis behov for å skjule sine egentlige grunner. På bakgrunn av dette
er det vi hevder at oppsigelsene er politiske. Falske rykter om at vi
i er tilbudt jobber gjør ikke saka bedre; SKRIFTLIGE OPPSIGELSER GJELDER
IN_ TIL DE ER TRUKKET TILBAKE SKRIFT= Vårt første krav står fortsatt
ved lag: - Trekk tilbake de politiske oppsigelsene av tre ufaglærte
jenter - ingen må sies opp i'stedet.•
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Dette fordi vi vet at det i dag er nok stillinger og lønnsmidler til at ingen ufaglærte behøver å sies opp for å
få inn faglærte.
Flere steder i landet, f.eks. på Norsk Hammerverk i
Stavanger og på Diakonissehjemmet i Bergen, sies folk opp
under alskens rare påskudd. Vi må forsvare de demokratiske
rettighetene våre mot oppsigelser retta mot politisk
progressive. I følge en lovendring som er gjennomført,
er det ikke tillatt å ha folk ansatt som vikarer på ubestemt
tid, longer enn 6. mnd. Etter det begynner 'Prøvetida. I
prøvetida kan man ikke olypsi folk uten saklig
begrunnelse (det vil si at det må dreie seg om uskik' ethet
i tjenesten). En slik" begrunnelse har vi ikke fått.
ALLE SOM FORHOLDE SEG PASSIVE I DTHE SAKA, ER I VIRh .ELIGPÅ Å FORSVAU, SLIK POLI T I SKE OPPSIGIW.r2
HET.i IST
Vi oppfordrer fortsatt folk til å støtte oss aktivt i den
kampen vi rører mot politiske olyPsigelser og for trygge arbeidsvilkår. Svært mange har allerede sendt støtte, f.eks:
Våler $kurla ;
NTL avd. 108.12
Aksjonskomiteen v/Norsk Hammerverk
Arbeidsutvalget for Rød 'algallianso i 'romsø
Isvinnefrontrm i Drammen
i Tromsø
Ivin-efront ns
10G underskrifter fra vin efrontens v , 1gmøte
Rød Valgallianse-gruppa ved Åsgård
Rød Ungdom i Troms
Studontersamfunnet i Tromsø
Kvinnefronten i Tønsberg
LNL
Kvinnefronten i Hprstad
Hovedallmøtet for studentene v/ Universitetet i Tromsø
Pengene som kome or innn går utelukkende til de utgifter vi
har til trykking av materiell i forbindelse eid saka. Vi
har vedtatt å bevilge de penger som eventuelt blir ti] overs
til andre arbeidsfolk som fører kamp for sine rettigheter
når vi er tilbake i jobb.
ALLE MÅ GI OSS AKTIV STØTTE : INGEN BØR V1 RE NED PÅ Å GODTA
- 2, OG SABOTERE KA1 P2N FOR SLIKKWJIIGE
POLITISKE 01)-PSTGLS 1
Aksjonskomiteen 11/9 - 75
ARBEIDSVILKÅR
SissL1 AIrene A
Marit Sc -- en

