TELEFONSENTRAL MONTØRENE
STÅR FORTSATT FAST PÅ SINE KRAV
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NAF IGJEN MED LOCK-OUT SPØKELSET
NAF SIER NEI TIL ETTERBETALING.
ETTER BETALING
— Vi står fortsatt på vår selvfølgelige rett til etterbetaling. Fagbevegelsen
kan ikke godta at NAF skal uthale avtaleperioden og forhandlingene for
deretter med etterbetalingen som pressmiddel prøve å hindre de
fagorganiserte i å bruke sin lovlige streikerett.
— Fagbevegelsen må nå forlange som en selvfølge at den nye avtalen, og
herunder lønninger, skal gjøres gjeldende fra det tidspunktet da den
gamle avtalen utløp
— Vi forlanger nå at LO-ledelsen tar opp kampen på fagbevegelsens
premisser.
— De fagorganiserte har ikke råd til å gi slipp på retten til etterbetaling.
— Det er ingen skam for NAF å gi slipp på sitt "prinsipp"
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NAF SIER NEI TIL EGET LØNNSYSTEM
- som gir oss forhandlingsrett over våre egne lønninger
— som dekker alle våre medlemmer
— som gjør det mulig for oss å komme på linje med lønnsnivået i andre
elektroinstallasjonsbedrifter i Oslo

NAF SIER FORTSATT NEI TIL SIKRING AV FAGETS FREMTID:.
— ved at bedriftene medvirker til å få faget underlagt
læringeloven
ved en mer grundig og mer planmessig fagopplæring og
— etterutdanning
—

NAF SIER FORTSATT NEI TIL EN BEDRE PLAN OG
OPPFØLGING AV ARBEIDSMILJØET PÅ SENTRALENE.
— herunder: lys og ventilasjonsanlegg, bedre garderobe og sanitærforhold
— særlige tiltak i arbeidslokaler med »kunstig» lys- og luft-tilførsel,
spesielt fjell- og kjelleranlegg

INGEN BRUK AV VOLDGIFT

Våre krav er av prinsipiell betydning for oss alle

DANN

NAF prøver nå å slå et slag ikke bare mot oss alene,
men mot hele fagbevegelsen

STREIKESTØTTEKOMITEER

NAF ønsker å knekke vår streikerett
NAF truet med å sette 90 000 arbeidere i lock-out
Slike splittelsesforsøk må avvises
Hele fagbevegelsen må stå samla nå
LO og forbundene må gå klart mot bruk av voldgift
Stortinget må gå mot at regjeringa bruker voldgift
Vi lar oss ikke skremme av trusler om lock- o ut!
Kamerater i fagbevegelsen

—

—

Postgirokonto nr. 22 41 8 75.
Streikekomiteen avd. 242 NEKF
Telefonsentralmontørenes for.

støtt oss

Grønnlandsleiret 47c. Oslo 1.

Reis saka i klubber og foreninger
Vi trenger støtte

BIDRAG
KAN
SENDES TIL:

moralsk og økonomisk

Tlf. 19 93 98

A, L1,94,14
1974

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

