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BRYGGEARBEIDERNE
I OSLO

STØTT VÅR KAMP!
MOT RAMMEAVTALEN!
MOT ARBEIDSGIVERFLERTALL I STYRET!
MOT LØNNSDIKTAT OG
LØNNSNEDSLAG!
MOT FORVERRET
ARBEIDSTIDSORDNING!
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BRYGGEARBEIDERNE I OSLO
ER I STREIK!
Bryggearbeiderne i Oslo gikk den 6. januar 1977 til streik.
Vi står samlet i denne streiken, og er sikre på å seire.

Hva er bakgrunnen for streiken?
Bryggearbeiderne i Oslo har gjennom
flere år arbeidet for å få i stand et fastlønnssystem til avløsning for et foreldet og dårlig
akkordsystem. Ved tariffoppgjøret våren
1976 forelå det et anbefalt forslag fra
hovedorganisasjonene (Norsk Arbeidsgiverforening og Norsk Transportarbeiderforbund) om en rammeavtale for fastlønn.
Denne var satt fram som en prøveordning
for 5 havner: Sandnes, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Oslo.
Bryggearbeiderne i Oslo stemte ned forslaget med 186 mot 33 stemmer. Også

samlet for de 5 havnene ble forslaget forkastet.
Arbeidsgiverne og forbundet tolket
spørsmålet slik at rammeavtalen var en del
av tariffoppgjøret, og ville binde oss til den
gjennom det såkalte «k ombioppgjøret» .
Men bryggearbeiderne i Oslo kan ikke
godta at særskilte forhold på denne måten
blir koblet sammen i et kombioppgjør og
brukt mot oss. Det er udemokratisk når en
dårlig avtale — som vi har avvist med overveldende flertall etter grundig drøfting —
blir «tredd nedover hodet» på oss!

Rammeavtalen vil sette oss 30 år tilbake i tida!
Det forkastede forslaget inneholder tre hovedpunkter bryggearbeiderne i Oslo ikke
kan godta:
— Styringsretten
Oslo Losse- og Lastekontor administrerer
bryggearbeidet på Oslo havn. I styret har
det vært paritet, dvs. at arbeidsgiverne
(Dampskipsekspeditørene) og bryggearbeiderne har hatt 3 medlemmer hver. Formannen har vært oppnevnt av Havnestyret.
Vi har dermed hatt en viss styringsrett
over arbeidsplassen. Men den nye rammeavtalen tar fra oss dette. Den gir arbeidsgiverne reint flertall i styret!
Vårt eget forbund har på denne måten
gått inn for å redusere medbestemmelsen
vår. Dette kan vi ikke oppfatte som annet
enn en provokasjon!

—

Arbeidstida

Den nye rammeavtalen innebærer en
kraftig forverring av den allerede dårlige arbeidstidssituasjonen, noe vi protesterer
skarpt mot.
Avtalen gir rom for 40 timers ordinær
uke og 14 timer overtid pr. uke. Dette betyr
at vi kan bli pålagt å jobbe utenom vanlig
arbeidstid hver kveld to uker i et strekk!
Den siste av disse kveldene kan vi holdes til
kl. 22. I tillegg kan det fordres arbeid hver
tredje lørdag inntil kl. 22. Vi hevder at dette
er i strid med Arbeidervernloven.
Vi tror ikke det finnes mange andre arbeidstakere i Norge som ville gå med på et
sånt system! For oss betyr det et tilbakeskritt på 30 år.
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har i alle fall gitt oss et levebrød for det til
dels harde kroppsarbeidet vi utfører.
«Tilbudet» fra arbeidsgiverne var ei timelønn på kr. 28,75. Målt mot gjennomsnittsfortjenesten på akkorden i høst ville dette gi
et lønnsnedslag på ca. kr. 5,- i timen.

Kort fortalt vil fastlønnssystemet gi oss
en årlig lønnsreduksjon på opptil 10.000
kroner!
Akkorden har mange ulemper, men den

Spesiell forverring for eldre arbeidere
Gjennomsnittsaldren vår er 57 år. På
brygga finnes det altså svært mange eldre,
fortjente arbeidere som har slitt her siden
før krigen. Bryggearbeid er deres fag, og de
holder fast ved det til tross for problemer
med helsa o.l. Hittil har vi hatt et system
med «liste 2» som sikrer disse arbeiderne

jobber som er noe «lettere», og som sjølsagt
gir dem full lønn.
Rammeavtalen innebærer at arbeidsgiverne skal få skalte og valte med eldre arbeidere som de vil, og redusere timetallet
deres med tilsvarende reduksjon i lønna.
Dette er en hån mot bryggearbeiderne.

Enhetlig og resolutt gikk vi til streik. Kravet vårt er enkelt:
Stilt overfor et elendig forslag vil vi heller beholde de vilkårene vi har!
Vi streiker inntil hele rammeavtalen er trukket tilbake!

Streikebryteriet
Fra første dag har rederne satt inn streikebrytere til å ta vårt arbeide. Dette godtar
forbundet!
Streikebryterne står for en handling som
representerer det verste i arbeidsfolks tradisjoner. De stjeler andre arbeideres arbeids-

plasser og faller kjempende kolleger i
ryggen.
Slik har aldri blitt tålt. Det skal heller
ikke bli tålt av oss.
Vi vil slå hardt ned på dette!

Politiet beskytter streikebryterne
Tre ganger er våre streikevakter blitt
kjørt ned eller forsøkt overkjørt av streikebrytere. Disse grove provokasjonene — som
arbeidsgiverne har støttet — har skjedd under politibeskyttelse.

Mot det livsfarlige og ulovlige arbeidet
streikebryterne utfører griper ikke politi
eller myndigheter inn.

Alt første streikedag viste det seg at
politiet måtte til for å beskytte streikebryteriet. Vi tar på det skarpeste avstand fra
dette. Streiken blir kriminalisert. Men det er
streikebryterne og ikke vi som er «kriminelle»!
Politiets inngrep er en alvorlig trusel mot
streikeretten og de demokratiske rettighetene. Vi krever politiet vekk fra havna under streiken! •
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Støtte fra Oslofjord-havnene
Forbundet har oppfordret bryggearbeiderne i andre havner langs Oslo-fjorden
til å losse og laste Oslo-last, og har underskrevet en protokoll der NAF pålegger arbeiderne dette.
Slik har vårt eget forbund dolket oss i
ryggen ved å sende ut en utilslørt opp-

Det er en kraftig oppmuntring for oss at
våre arbeidskamerater i Oslofjord-havnene
har avvist å behandle Oslo-last, og vi er
sikre på at de vil opptre like rakrygget uansett press og trusler.

fordring om streikebryteri!

Vår kamp er rettferdig!
Forbundet og NAF har vært raskt på
pletten med å erklære streiken for tariffstridig og «ulovlig». Mot dette vil vi hevde at
det heller burde regnes som ulovlig å
påtvinge arbeidere et system som setter dem
30 år tilbake i tida!

Det saken gjelder er om streiken er rettferdig. På bakgrunn av det vi har lagt fram
her, tror vi ingen vanlige mennesker vil
være i tvil om at bryggearbeidernes kamp er
rettferdig!

En langvarig streik?
Vi gir oss ikke før rammeavtalen er
Det er tydelig at de har råd til å prøve å
trukket tilbake. Det betyr at vi er forberedt sulte oss ut, men ikke til å gi oss levelige
på en langvarig konflikt. Det er opp til ar- vilkår!
beidsgiverne å avslutte den ved å innfri
STREIKEKOMITEEN
kravet vårt.

Støtt oss økonomisk og moralsk!
Skal vi greie å stå imot presset fra våre mektige motstandere (og
trenger vi
bakom «spøker» noen av landets mektigste rederier)
støtte.
Stå solidarisk i den rettferdige kampen vår mot en elendig avtale og
mot streikebryteriet!
Gi bryggearbeiderne i Oslo et håndslag så de seirer!
Protester mot at politi settes inn mot streikende arbeidere!
—

Støtte kan sendes til:
De streikende Bryggearbeiderne
do Oslo Bryggearbeiderforening

Telefon: 42 04 13
Postgirokonto: 22 93 93 4

Utstikker 2 Oslo 1
A/S Duplotrykk, Oslo 1977.

