STATFJORD A

STØTT DE UTENLANDSKE
ARBEIDERNE
De 85 fremmedarbeiderne som streiker på Statfjord A-plattformen i
Nordsjøen, fortjener vår fulle støtte.
De krever blant annet:
• Fullt oppgjør for alle som slutter, før de reiser. Dette fordi
Brown Et Root utallige ganger har unnlatt å utbetale det arbeiderne har krav på.
• Erstatning og trygd ved skader på lik linje med norske arbeidere.
• Utbetalt feriepenger på 9,5 %
• 20% tillegg på nattskift, 100 % på overtid utover 12 timers
skift.
• De betaler 30% skatt til Norge. Samtidig heter det i kontrakten at de står under Panamas arbeidslovgivning! Og de betaler skatt til hjemlandet. Kravet er fulle rettigheter som
skattebetalere og skatt bare til ett land.
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Mot dem står i første rekke det amerikanske multinasjonale konsernet Brown Et Root,
berykta for sin hensynsløse utbytting av fremmedarbeidere i oljevirksomheten. Firmaet
gikk på torsdag til det grove og ulovlige skritt å gi de streikende sparken. Under dekke
av arbeidsmiljøloven (!) hevder de nå retten til å sette arbeiderne på land. Bestemmelser for å verne arbeiderne mot å bli overbelasta i arbeidet skal altså brukes til å sparke
arbeidere og ta inntekten fra dem.
Oljedirektoratet har helt utilbørlig blandet seg inn i konflikten på Brown Et Roots side.
Det er tydelig at direktoratet og Statoil setter mye inn på å knekke streiken.
I denne situasjonen er det helt avgjørende at norske arbeidere og andre viser sin støtte
til de streikende. Mobil, Statoil og Brown Et Root prøver å isolere streiken. Presse og
NRK er nektet adgang til plattformen. Er pressefriheten erstattet med visumtvang i
Nordsjøen? Ved å bryte denne isolasjonen kan vi gi de streikende en kraftig oppmuntring til å fortsette sin rettferdige kamp.

Demonstrasjon
til støtte for fremmedarbeidernes streik på Statfjord A
Egertorget (v. Stortinget) tirsdag 24/10 kl. 16.00-16.30
Appeller ved Javier Tenreiro, arbeider på Statfjord A
Arnstein Hølmebakk, Nyland, talsmann for streiken på
Statfjord A tidligere i høst
Arrangør: Streikestøttebevegelsens informasjonskontor

Åpent solidaritetsmøte
På oppfordring bringer vi invitasjon til åpent solidaritetsmøte
for fremmedarbeiderne på Statfjord A
Tirsdag 24/10 kl 1930 i Grunerløkka Folkets Hus,
adr.: Schleppegrells gt. 32
Av programmet: Bjørn Nilsen om forholdene i Nordsjøen
Appell ved Arnstein Hølmebakk
Kultur
Arr: Initiativkomiteen til støtte for
fremmedarbeiderne på Statfjord A
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