Steinullarbeidere i Moss

er i streik!

treike ■ akter utenfor Elkem-Rockwool i Moss.

Arbeidere i hele landet
vi ber om deres støtte!
Støtt oss moralsk og økonomisk!
Med deres støtte er streiken sikret!
STEINULLARBEIDERNE, BOKS 501 HØYDEN, 1500 MOSS
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STEINULLARBEIDERENE I MOSS ER I STREIK!
HVA ER BAKGRUNNEN
FOR STREIKEN?

HVA ER INNHOLDET
I KRAVET?

Steinullarbeiderne i Moss har
gjennom flere år hatt uholdbare
tilstander ved at bedriftsledelsen har ført en konsekvent
lønnspolitikk bygd på splitt- og
herskmetoden. Vi har gjentagne
ganger krevd utjamning av
lønna og bedriftsledelsen har
sagt seg enig i dette, men i
praksis har det motsatte skjedd.
Lønnssituasjonen er pr. i dag
følgende :
40 arbeidere på to og tre skift
har i timebetaling for 40 timers
uke kr. 29,72 pr. time. På 38
timers uke, som er treskiftsarbeidernes timetall, blir lønna
kr. 21,29 pr. time. I tillegg kommer skifttillegg på kr. 2,05 for e ttermiddagsskift og kr. 4,10 for
nattskift.
20 dagarbeidere ligger mellom kr. 28,00 og kr. 29,39 pr. time. 6 fagarbeidere (verkstedsarbeidere ) kr. 30,46 pr. time
pluss en mann kr. 31,73 pr. time.
7 dagarbeidere kr. 33,37 pr. ti-

Kombioppgjøret la opp til
reallønnsnedgang for det store
flertallet av fagorganiserte. De
forbundsvise og lokale krava
blei skusla bort. Både Norsk
Kjemisk Industriarbeiderforbund og klubben på Steinulla
protesterte mot denne oppgjørsformen. Det kombinerte oppgjøret har konkret betydd for oss
70 øre i påsan. På den andre
siden har skattepresset økt med
prisstigning og moms. Skulle vi
hindre ei konkret reallønnssenkning måtte vi ta Kleppes 6%
lønnsglidning på alvor: for oss
betydde dette et krav på kr. 1,50
i generelt tillegg.
Samtidig stilte vi krav om et
utjamningstillegg på kr. 2,- nå,
og kr. 2,50 fra 10. mars 1978. Vi
ønsker gjennom dette utjamningstillegget å minske den
store lønnsforskjellen som er oss
arbeidere imellom.

me.

6 akkordarbeidere ca. kr. 34 til

HVA ER BEDRIFTSLEDELSENS HOLDNING
TIL DETTE?

kr. 35 pr. time.

Eldre arbeidstakere som har
vært ansatt i 10-20 år, ligger i
den laveste lønnsgruppa. De
fleste av dem er i fullt arbeid.
Bedriftens belønning for et langt
livs arbeid er bunnlønn. Vi godtar ikke slik behandling. Skiftarbeiderne ligger 4 kroner pr.
time under de fleste dagarbeiderne. Dessuten har pro-

duksjonstempoet økt fra 17 til 23
tonn pr. skift. Dette har skjedd
samtidig som mannskapssituasjonen er blitt værre.

Vi har en protokoll som viser
at i oktober skal det «snakkes
om lønn». Samtidig har vi
protokoll på at vi kan justere
lønna andre ganger i året.
Bedriften ønsker å gjøre et
poeng av at streiken kom «overraskende på dem». Dette er ikke
tilfelle. Vi hadde lønnsforhandlinger med bedriften den
26. mai hvor vi presenterte våre
krav. Dette møtet kom i stand
etter flere henvendelser om forhandlingsmøte. Vi fikk et møte

den 17. mars hvor kravet ble
blankt avvist. Vi hadde hele tida
vært villige til forhandlinger —
bedriftens arrogante tilbud på
kr. 0,00 er årsak til at vi etter 24
timers sit-down-aksjon ikke så
annen mulighet enn full streik.
Bedriftsledelsen uttaler til
pressa at de ikke vil forhandle så
lenge streiken pågår. Dette er
bare tull, vi har vært innkalt til
to forhandlingsmøter og begge
parter har underskrevet protokoll, MENS VI HAR VÆRT I
STREIK!
Tross forsøk fra bedriftsledelsen og forbundsledelsen på
å stemple vår streik som ulovlig,
og forsøk på, å holde lønna vår
tilbake for å knekke streiken i
startfasen er vi sikrere enn noen
gang på at vår rettferdige kamp
skal vinnes !

Vi vil på det skarpeste ta avstand fra at enkelte prøver å gi
uttrykk for at denne streiken er
styrt av utenforstående grupper.

VI VIL PÅ DET STERKESTE
TA AVSTAND FRA DETTE
FORSØKET PÅ Å SPLITTE DE
STREIKENDE!
DET ER VI STREIKENDE
SOM SJØL STYRER DENNE
STREIKEN. VI HAR ENHETLIG VALGT EN STREIKE.
KOMITE SOM VÅR LEDELSE.
ALLE AVGJØRELSER ANGÅENDE STREIKEN BLIR
GJORT AV DE STREIKENDE
PÅ ALLMANNAMØTER.
VI ER VILLIGE TIL Å TA
IMOT STØTTE FRA ALLE
SÅFREMT DENNE STØTTEN
ER GITT PÅ VÅRE BETINGELSER!

ARBEIDERE I HELE LANDET — VI BER OM DERES STØTTE!
STØTT OSS MORALSK OG ØKONOMISK !
MED DERES STØTTE ER STREIKEN SIKRET!
Steinullarbeiderne, postboks 501 Høyden, 1500 MOSS
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