DEMOI"STRASJONS -STREI! I NRK
2 av fagformingene, i NRK, NRK's funksjonærlag (NRKF) tilsluttet STAFO
og Kringkastingens Landsforening (KL) tilsluttet NTL/LC, som organiserer
omlag 1600 av NRKs ansatte, har berammet en politisk demontrasjonsstreik
som begynner torsdag 20/11 kl. 10.00.
Grunnlaget for streiken er kravet om å få lokale, etatsvise forhandlinger
om innstillingen fra Statens lønnskomite.

HVEM STREIKER ?
I ett døgn fra torsdag kl. 10.00 vil mesteparten av NRKs ansatte nedlegge
arbeidet. Det gjelder kontorpersonale, betjenter, sjåfører, messepersonale,
vaktmestere, renholdspersonale, lagerpersonale, resepsjonspersonale, bilmekanikere, maskinister, syere, snekkere, studiostab, grafikere, rekvisitører, sminkører og andre dekorgrupper, driftsteknikere, tegnere, programteknikere, fotografer, klippere og annet teknisk personell, ingeniører,
inspektører, produksjonspersonale, programmedarbeidere osv. Som man ser er
dette et svært vidt spekter av yrkesgrupper.
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HVORFOR STREIKER VI

?

Statens Lønnskomites delinnstilling II, med detaljerte forslag til nye
lønnsplaner som omfatter samtlige statsansatte, forelå i oktober. Innstillingen var da nærmere ett år forsinket.
De lokale foreninger av statsansatte har hele tiden hatt den oppfatning at
innstillingen, som kommer istedenfor et vanlig justeringsoppgjør, på vanlig
måte vil bli behandlet i alt vesentlig i lokale forhandlinger. I stedet
legges det opp til en behandlingemåte som fratar oss muligheten for reell
innflytelse: Forhandlingene skal foregå sentralt, de samme personer som
har vært med på å utforme den enstemmige innstillingen fra lønnskomiteen,
skal være forhandlere fra hovedsammenslutningene. Grunnorganisasjonene har
fått bare 4 - 5 uker på seg til å behandle denne omfattende innstillingen
som det tok komiteen 3* år å utarbeide.

QEMOKRATIET SVEKKES
Innstillingen fra Statens Lønnskomite er ingen bagatell for de statsansatte.
Trolig vil den fastlegge stillingsmønster, avlønning og opprykksregler for
minst ett tiår framover. A behandle denne innstillingen under sterkt tidspress, uten lokale forhandlinger og med minimalt hensyn til medlemsdemokratiet i lønnstakernes organisasjoner, er en behandlingsmåte vi ikke kan
godta.

LØNNSPLANENE - FORVERRING FOR MANGE
Vi har allerede i den korte tida vi har hatt til å gå gjennom innstillingens
680 sider, kunnet fastslå at den for store grupper statsansatte betyr fastfrysing av muligheten for avansement, og en del får et svakere lønnsmessig
utgangspunkt. Innstillingen innebærer også en svekking av etatsutdanning i
forhold til annen utdanning, og det synes klart ikke å være tatt tilstrekkelig hensyn til de særskilte arbeidsvilkår som fins på de enkelte arbeidsplasser, deriblant vår egen.

HVA KREVER VI

?

For å sikre reelle, vesentlige forbedringer i det som presenteres for de
statsansatte som en nærmest uforanderlig pakkeløsning, må vi få de lokale,
etatsvise forhandlinger for alle grupper.
Vi krever at Staten og Hovedsammenslutningene blir enige om etatsvise forhandlinger om Lønnskomiteens innstilling, og at det gis rimelig tid til
gjennomføringen av disse forhandlingene.

KL OPPFORDRER ALLE FAGORGANISERTE OM A STØTTE OSS I DENNE SAKEN

