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NEI TIL DE POLITISKE OPPSIGELSENE PÅ ÅSGÅRD SYKEHUS.
Vi er tre jenter ved Åsgård Sykehus, som har jobbet som "ufaglært hjelpepleiere fra 12 - 22 mnd. I frste halvdel av august
skriftlig oppsigelse. Led&Isen, representert ved ass.
fik
sjedssykepleier Oddbjørn ,7": en, begrunnet oppsigelsene med at
ejoe tilgang på faglært persoiell (hjelpepleiere) gjorde oss
cveeflødige.
Sannheten er at de ønsker å bli kvitt oss fordi vi har vært
politisk aktive på venstresida. Ledelsen på sykehsuet har i
flere år fryktet politisk uro og de har bl.a. gjennom samarbeidst - valget forsøkt å forby en slik elementær rett som å sette
pTlitisko oppslag på personalets oppslagstavla. ridm. overlege
Egil Bjarnar rev nylig ned et oppsig der vi gjorde rede for
eeken. Ikke bare ønsker de 5 ta fra oss arbeidet - men ikke
Legang ytrinesfriheten får vi beholde!
Cie. inger på venstresida som ikke passer ledelsen, blir reistrert
- ikke bare på jobb, fen også i fritida - og f',3rer altså nå til
aeeeidsløshet.
let dette er politiske oppsigelser har ledelsen selv gitt klare
Levis for:
det først- fordi oppsi§elsene bryter med ansiennitets prinsippet ved at vi rå gå fø r folk som har arbeidet her
kortere enn oss
- For det andre fordi det etterat oppsieelsene ble senat ut er
ansatt flere nye ufaglærte enn det ble oppsagt.
Når ledelsen ber oss on å opplyse hvem som har kortere ansiennitet
enn rss er dette et knep for å sette oss ufaglærte opp mot hverand a-. Vi godtar ikke at andre skal sies opp for at vi skal
sl,aspes inn. Milønsker arbeidet vårt tilbake og det er uinteressaant
hve og hvor mange som er blitt ansatt etter oss
Arheidsl'she a nå er dun størtse siden 1946, og sparken betyr
arbeidsishet. Derfor er vår kame en del av arbeidsfolks kamp
fot: 3 trygge sine erbeidsplasser ge sitt levebrld.
sårt første krav erZ
TREKK TILBAKE DS POLITISKE OPPSIGELSENE AV 3 UFAGLPRTE JENTER
VSD ÅSGÅRD SUKEHUB, INGEN VED SYKEHSUET SKAL SIES OPP:
'ersigelsene har avdekket de groteske ansettelsesvilkåra for
ufaglærte ved sykehaaet - 3 års prøvetid!! Derfor
LIKE ANSETTELSESVILKÅR FOR ALLE, UFAGLF2TE SOM FAGL7.?,RTE!
Lette betyr ikke at vi er mot at fagutdannende skal ansettes
f r ufaglærte , men at man når man først ansettes skal ansettes
på like vilkår - med like lang prøvetid og samme rettigheter.
Fagforeningsledelsen her oversett krava på tross ev at ført -te
cepsigelsestida løper ut om 10 dager. Likeledes har de forsøkt
å splitte oss i ste det for å føre an i vår rettferdige kamp.
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De oppsagte ved Ås-ård Sykehus
Gi oss r--.sk og bred støtte. Spre saka raskt. Send sø*ltteut tel_lser - send pengew!!
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