www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

•

ST TT DE STREIKENDE
STATFJORD A -AME
NE?
Søndag 24

.september gikk int) spansktalende arbeidere til streik
på Statfjord A.Streiken pågår fremdeles.
De streikendes krav,som for oss nordmenn er tildels selvfølgelige
rettigheter,er følpe.ede:
1.Totalt brudd med Or 0
,fagforeninga som Prown Poot har opprettet
"nå vegne av" arbeiderne.OrM har vist seg helt uskikket til å forsvare våre interesser.. Vi krever fritak fra den tvungne fagforeningskontingenten til OFO.
2.1 det vi betrakter vår arbeidsgiver som ansvarlig for denne beklegelige situasjon,krever vi vanlig lønn under streiken.
3.Dersom noen av oss må forlate plattformen pga.oppsieelse,krever
vi
oppgjør etter følgende retningslinjer:
a)Petaling for alle arbeidstimer,t.o.m.s1ste arbeidsdag.
b)9,5% feriepenger av opptjent lønn.
e)20% nattarbeidtillegg og 50% overtidstillegg med tilbakevirkende
kraft for tidligere opptjent overtid som fårmaet har "glemt" å
utb (tale.
d)Ronus til alle som blir sagt opp tilsvarende B ukers lønn fer de
med mer enn 2 års ansiennitet -og 4
ukers lønn for de med mindre.
4
.Utbetaling av lønn som firmaet skylder og som det har vært gjort
krav på i opp til flere år.rn liste over de av våre kamerater som
dette gjelder,vil bli presentert under eventuelle forhandlinger.
S.Ved sykdom eller arbeidsulykker krever vi medisinsk behandling og
trygdepenger på lik linje med alle som betaler skatt til den
norske stat.
6.økte diettpenger under opphold på land ,da de som nå gjelder,op som
firmaet har beregnet,er utilstrekkelige.
7.0
mvurdering av våre totale skatteforhold slik at det blir overensstemmelse mellom den skatt vi h etaler oe de sosiale eeder vi
får.

'?ette er streikegrunnlaget.Det någå3nde skift,som under streiken
er innkvartert på "Montana",har også eått til streik,til støtte
for de samme krav som sine kamerater i ordsjøen.
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TirsCeg 10/10 ble det på et møte i Bergen dannet en støtteaksjon
for de streikende Statfjord A - arbeiderne.Initiativet ble bl.a.
tatt av de streikende selvstier i Oslo skal det dannes en støtteaksjon,som er en underavdeling av støtteaksjonen i Bergen, og
jobber ut i fra den samme plattformen.Denne plattformen er det
eneste som er godkjent av de streikende arbeiderne.Dette skal vi
jobbe ut i fra og sørge for at streiken føres fram til seier.
Støtteaksjonen mener at de kravene de utenlandske arbeiderne
stiller f er viktige også for norske arbeidere i Nordsjøen.Også
norske arbeidere har stilt krav om større vern ved oppsigelser
og sykdom og for bedre lønnsforhold.Derfor gjelder Stafjordarbeidernes kamp alle som jobber i Nordsjøen,og en seier for
dem vil også være en seier for hele den norske arbeiderklassen.
I krisetider vil stat og kapital forsøke å splitte arbeiderklassen.Utspillet fra Olje•og energidepartementet om at 75% av
arbeiderne i Nordsjøen skal være no te ske, er et slikt splittelsesforsøk.Støtteaksjonen mener at støtte til. Statfjordstreiken må
bli et slag mot denne politikken,som går ut på å sette de norske
arbeiderne opp mot sine utenlandske arbeidskamerater ved å si at
disse tar jobbene fra dem.Det skapes ikke flere jobber ved at
utlendinger sparkes.Det betyr bare at nasjonalistiske og halvrasistiske holdninger fremmes.
La oss støtte opp om de streiende og sammen med dem kjempe
not:
Bedriftskontrollerte,korrupte fagforeninger.
Lspitalens uinnskrenkede diktatur i Nordsjøen.
- Misbruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge,som ikke omfattes
av det samme arbeidervern som norske arbeidere.
DE STREIKENDE TRENGER ALL MULIG STØTTE, BÅDE FRA ENKELTPERSONER OG
ORGANISASJONER.IKKE MINST FAGFORENINGER OG KLUBBER.
Vi oppfordrer alle til å møte opp pa stiftelsesmøte for støtteaksjonen,og arbeide aktivt i den.
Jørn Ragnef,medlem av NKF,avd. 73
Torstein Arnesen, nestformann
telefonsentralmontørenes forenins,;n
Petter Vellesen,bygningsarbeider

Khalid Salimi,medlem i FAF
Tanweer. Aslamfmediem i FAF
Børre Stabell,medlem i
avd. 1,av Jern og metall

