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Torsdag 6.januar gikk 230 bryggearbeidere i Oslo til streik. Bakgrunnen for streiken er at bryggearbeiderne hadde reist kravet om
fastlønn. I samband med kombi-oppgjøret i fjor blei de av kapitalistene og Transportarbeiderforbundet påtvunget et fastlønnssystem
som de eksplisitt ved avstemning og nesten enstemmig hadde avvist.
LØNNSNEDSLAG OG MINDRE INNFLYTELSE
For bryggearbeiderne i Oslo innebærer det nye systemet et kraftig
lønnsnedslag, lengre arbeidstid
og plikt til overtid 2 kvelder i
uka. Dessuten mista de innflytelse over slike saker som foranhavna, regulering av
dringer
arbeidsstyrken m.m,

forbundsledelsen streiken som
"ulovlig" og vil stevne arbeiderne for Arbeidsretten.

STORSTILT FORSØK PA STREIKEBRYTERI
Rer'erne vil med forbundets hjelp
søke å ødelegge streiken ved å
organisere et storstilt streikebryteri. Først og fremst baserer
rederne seg på å omdirigere båter
til andre havner, særskilt rundt
Oslofjorden.
Da arbeiderne freima et krav om
kr.3.25 i tillegg for å rette opp
NAF har krevd at Transportarnedslaget, blei de møtt med et
beiderforbundet skal sikre at
tilbud på kr.0.25.
streikebrytoriet blir utfort på
andre havner, ved stemple nekTRANSPORTARBEIBERFORBUNDET OG
telse av lasting og lossing av omNAF BRUKER KOMBI-OPPGJØRET TIL
dirigerte skip som ulovlig". ForÅ UNDERGRAVE STREIKEN
bundet har gått med på dette, og
har også erklært at de så raskt
At rederkapitalen og ledelsen i
som mulig vil gjøre "kål" på denne
Transportarbeiderforbundet forstreiken.
søker å innføre denne avtalen
med tvang, trass i at den er avNEKTER Å LOSSE OMDIRIGERTE SKIP
vist gang på gang :?.v bryggearbeiderne, er et angrep på de fag- Bryggearbeiderforeningene i Moss,
organisertes rett til sjøl å for- Dra men og Fredrikstad har vedtatt
kaste eller godta avtaler.
ikke å losse og laste omdirigerte
skip.
Det kombinerte inntektsoppgjøret brukes her som et middel
STREIKEBRYTERI
til å ulovliggjøre bryggearbeidernes krav og kamp.
I Oslo er streikebryteriet i gang
Forbundsledelsen sier at si- og allerede andre dag av streiken
den fagforeninga har godtatt kom- blei politiet satt inn for å bebioppgjøret, har de også godtatt skytte streikebryterne. Dette
denne nye avtalen, sjøl om denne streikobryteriet er et dolkestøt i
avtalen er stemt ned ved egen av- ryggen på arbeiderne og m5. bekjemstemning. Derfor stempler NAF og pes med alle midler.
NEKT A LASTE ELLER LOSSE OMDIRIGERTE SKIP! NEI TIL STREIKEBRYTERI!
SEND POLITISK OG ØKONOMISK STØTTE TIL DE STREIKENDE I OSLO BRYGGEARBEIDERFORENING:
Streikostottekomiteen i Grenland
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