STØTT STREIKEN
VED STATENS
FORVERNSENTER!
REDD BEHANDLINGSINSTUTISJON
FOR STOFFMISSBRUKERE
FRA NEDLEGGELSE!
20 ansatte av 23 har enstemmig vedtatt å gå til politisk demonstrasjonsstreik i
protest mot Sosialdepartementets trussel om nedleggelse av Forvernsenteret. De 5
sivilarbeiderne som inntil nylig arbeidet ved senteret, men ble beordret bort p.g.a.
konflikten, støtter vedtaket.
Departementets trussel om nedleggelse av institusjonen, samt forflytning av
personalet til andre institusjoner, er et svar på personalets samarbeidskonflikt med
overlegen. Dette innebærer en klar forverring av tilbudet til unge stoffmisbrukere.
Det er ingen saklige grunner for stenging av virksomheten ved Forvernsenteret.
Behovet for behandlingstilbud til denne gruppen er større enn noen gang tidligere.

NEDSKJÆRING
Departementet bruker i dette tilfellet en samarbeidskonflikt til å skjære ned
virksomheten ved et behandlingssted det er stort behov for. Dette kan de ansatte på
ingen måte godta. At våre krav er berettiget understrekes av den støtte vi har fått
fra de impliserte fagforeninger.

EN BEHANDLINGSRESSURS GÅR TAPT
Personalet ved Forvernsenteret er en samkjørt gruppe med lang erfaring fra
arbeid blant ungdom som misbruker stoff og har andre problemer. Dette personalet
trues nå med å bli spredd til andre institusjoner. En behandlingsressurs går derved
tapt!
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UDEMOKRATISK MAKTSTRUKTUR
PA HELSESEKTOREN
Denne saken forteller oss hvor lett det er å si opp eller forflytte andre
yrkesgrupper i motsetning til hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det er å si opp en
leder. Et faglig begrunnet krav fra 25 av 28 personale har ingen gjennomslagskraft,
fordi maktstrukturen på helse- og sosialsektoren er udemokratisk, — nesten føydal.

VARE KRAV:
Våre
1.
2.
3.

krav til løsning av konflikten har hele tida vært:
Overlegen fjernes
Behandlingstilbudet beholdes slik det var før første mars
Direkte forhandlinger mellom personalet og departementet

Det enestående ved vår kamp er at alle faggrupper har stått sammen. Dette viser
at det er mulig også i helsesektoren å oppnå enhet. Vi appellerer til alle
helsearbeidere, tidligere klienter og andre om å støtte personalet ved Forvernsenteret i kampen mot nedleggelse.
•
•
•

Sett i gang støtteaksjoner
Send skriftlige støtteerklæringer til Helsedirektoratet med kopi til oss,
postboks 5420 Majorstua/Oslo 3
Penger kan sendes til postgiro nr. 22 47 740

VIS ENHET
1 HELSESEKTOREN
STØTT KAMPEN
FOR BEVARING
AV FORVERNSENTERET!
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