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Torsdag 6/Igikk 230 bryggearbeidere i Oslo til streik.
Bakgrunnen for streiken er at bryggearbeiderne hadde
reist krav ora fastlønnssystemtil erbtatning for et d4rlig akordsystem.Ved tariffoppgjøret i 76 anbefalte NAF og Transportarbeiderforbundet et forslag til rammeavtale for fastlønn.Dette forslaget blei forkasta av bryggearbeiderne i en er=kildt avstemming
med 186 mot 33 stener.
Det var ærlig tre ting som gjorde at bryggearbeiderne
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ikke kunne godta forslaget:
-Fastlønnssystemet ville føre til en lønnsreduksjon
pi. opptil IO 000 kr. i kret.Timelønna ville bli kr 28,75.Dette
vil si et lønnsnedslag på kr.5 pr. time sammenlignet med gjennomsnittsfortjenesten på akordm. •
-Arbeiderne kan bli paagt å jobbe overtid hver kveld
i to uker i strekk.Hver tredje lørdag kan de pUegges å jobbe til
kl.22,009
-Arbeidsgiverne nr flertall i Oslo Losse- og Le.stekontor som administrer Oslo havn.Tidligere har partene hatt like
_mange representanter hver
På tross av at dette lønnssystemet ble nedstemt ved en
emrskildt avstemmingtnekter NAF og forbundsledelsen i Transport
å godta avslaget.De hevder at fastlønnasystemet er en del av
kombioplIrrjøret t og dette er grunnlaget for at de stempler streiken
som nulovlig°.Arbeidegiverne og forbundsledelsen vil nå tvinge
systemet igjennom.
Den streiken som bryggearbeiderne har reist er en
kamp for retten til selv å kunne forkaste eller godta avtaler
og retter seg og&å direkte mot kombioppgjøret,
Vi vil fullt ut støtte streiken og kreve at arbeidsgiverne og forbundsledelsen i Traneport respekterer det solide
nei-flertallet mot avtalen,
Vi vil samtidig ta sterk avstand fra all bruk av politi
mot streikevaktene,Det er helt nødvendig at alt streikebryteri blir
stoppet,dereom bryggearbeiderne skal vinne.I den forbdindelse er de
vedtak som er gjort i enkelte bryggearbeiderforeninger om ikke å
laste og losse omdirigerte skip svært viktige.Disse står i sterk
motstrid til de vedtak forbondeledelsen har gjort om at ingen må
nekte å laste og losse omdirigeret ekip.Gjennom dette vedtaket har
'orbundsledelsen oppfordra til streikebryteri.
Vi vil e‘ sterkt vi kan oppfordre alle fagorganiserte til
a gi moralsk og økonomisk støtte til bryggerbeidernea streik,

