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TREKK TILBAKE DE POLITISKE OPPSIGELSENE AV 3 JENTER VED
ÅSGARD SYKEHUS
INGEN SKAL SIES OPP I STEDET :
Ca, 10. auust' byd 3 "Ufalmrte jenter som arbeide/4 ved Åsgård
Sykehus oppsgat med den begrunnelse at det var stortilgang på
utdannet personell. Dette er ikke den virkelige [± - runnen'til at de
tre fikk sparken; den virkelige grunnen er politisk. Følgende faktaa
beviser dette:
-i. Det er flere ufaglærte med kortere ansienitet enn de oppsgte
og som fremdeles arbeider på sykehuset.
2. Etter at oppsigelsene kom, er det ansatt flere nye ufaglærte.
Bl.a. ble det ansatt en samme dag som oppsigelsene kom.
•
3. Ledelsen påsto først at det ikke fantes and re stillinger på
Sykehuset som de oppsagte kunne gå'inn i. Seinere har de innrømmet at der er ledige stillinger der. Assisterende sjef
sykepleier har bl.a. sendt ut et brev til. postene hvor folk
oppfordres til å søke på 10 nyopprettede stillinger ved en
bestemt post.
De oppsagte—kae-r—Trabi..-ra- t' - noen klager på arbeidet sitt.
De o sagtear imidlertid markert seg som aktive på venstresida,
edelsen på sykehuset har i lengre tid trakassert dem på
forskjellig vis.
Alt dette viser klart at det er politiske oppsigelser det dreier
om OG AT OPPSIGELSENE REPRESENTERER ET BRUDD PA ARBEIDERVERN=
LOVENS B :J3T
ELSER CM VERN MOT USAKLIGE OPPSIGELSER.
Ledelsen. på sykehuset og i personalforeninga har bedt de oppsagte
dokumentere at det finns andre ufaglærte ved sykehuset med mindre
ansienitet enn dem. DE =SAGTE HAR NA SAGT SEG VILLIG TIL A
OPPGI NAVNENE PA DEN SOM HAR MINDRE ANSIENITET ENN DEM DERSOM
LEDELSEN GIR EN SKRIFTLIG GARANTI FOR.AT DISSE IKKE BLIR SAGT OPP,
Kamp mot politiske oppsigelser
I den seinere tid har vi opplevd eksempler på politiske oppsigelser
flere steder i landet.
Ved Diakonissohjemmets Sykehus i Bergen
ble ei -jente som bl.a, hadde vært aktiv i Kvinnefronten, i april
sagt opp på et politisk grunnlag. Etter flere protester mot denne
oppsigelsen, ble ledelsen tvunget til å ta henne inn i jobben igjen.
I Stavanger kjemper de politisk oppsagte Hammerverkarbeiderne en
seig kamp for å få igjen arbeidet sitt. Kampen mot politiske
oppsigelser har alltid vært en viktig sak for fagbevegelsen, og
--den økte tendens til politiske oppsigelsen som vi er vitne til
nå, representerer on alvorlig fare for allb fagorganiserte og
folk utenfor fagorganisasjonens rekker og må slåes resolutt
tilbake:

