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Bryggearbeiderstreiken 

Støtte til brygge- 
Ø\-4  arbeiderne 

Torsdag 6/1 gikk 230 brygge-
arbeidere i Oslo til streik. 
Bakgrunnen for streiken var at 
bryggearbeiderne hadde reist 
krav om fastlønnssystem, til 
erstatning for et dårlig akkord-
system. Ved tariffoppgjøret i 
1976 anbefalte NAF og for-
bundsledelsen Transportarbei -
derfOrbundet et forslag til 
rammeavtale for fastlønn. Dette 
forslaget ble forkastet i en 
særskilt avstemning av brygge-
arbeiderne med .186 mot 33 

stemmer. 
Det var særlig tre ting som 

gjorde at bryggearbeiderne ikke 
kunne godta forslaget. 

Forslaget ville føre til en 
lønnsreduksjon på opptil 
10 000 kroner  i  året. Timelønna 
ville bli kr. 28.75. Dette ville 
bety et lønnsnedslag på 5 
kroner pr time, sammenliknet 
med gjennomsnittsfortjenesten, 
på akkord. 

Arbeiderne kan bli pålagt å 
jobbe overtid hver kveld i to 
uker  i  trekk. Hver tredje lørdag 
kan de pålegges å jobbe til kl. 
22. Arbeid.sgiverne får flertall i 
Oslo Losse og Lastekontor, som 
administrerer Oslo havn. Tidli-
gere har begge parter hatt like 
mange representanter her. 

På tross av de ulempene de i 
dag har med sitt akkordsystem, 
er dette langt å foretrekke  . 
framfor et slikt fastlønnssy-
stem. Dette systemet ble 
nedstemt ved en særskilt 
avstemning. Likevel nekter for- 

handlerne  i  NAF og forbundet å 
godta forslaget. De hevder at 
fastlønnssystemet  er en  del av 

kombioppgjøret. Det  er  dette 
som er grunnlaget for at 
streiken er stemplet  som  „ulov-

lig". 
NAF og forbundet vil nå 

tvinge lønnssystemet igjennom. 
Den streiken bryggearbeiderne 
har reist er en kamp for retten 
til selv å kunne forkaste eller 
godta avtaler, og retter seg også 
mot kombi-oppgjøret. 

Vi vil fullt ut støtte streiken 
ved Oslo havn, og kreve at NAF 
og forbundet respekterer det 
solide nei flertallet mot avtalen. 
Vi vil samtidig ta sterk avstand 
fra all bruk av politi mot 
streikevaktene. Det  er  helt 
nødvendig at alt streikebryteri 
blir stoppet, dersom brygge-
arbeiderne skal vinne.  I  denne 
forbindelse er de vedtak som er 
gjort i flere bryggearbeiderfor -
eninger, om ikke 'å laste eller 
losse omdirigerte skip fra Oslo 
havn, svært viktige. Disse står i 
sterk motstrid til de vedtak som 
forbundsledelsen har gjort om 
at ingen må nekte å losse og 
laste omdirigerte skip. Gjennom 
dette vedtaket har forbundet 
oppfordret til streikebryteri. 

Vi vil så sterkt vi kan 
oppfordre alle fagOrganiserte til 
å gi moralsk og økonomisk 
støtte til de streikende. 

Grenland Bygningsarb.forb. 

I Telemark Arbeiderblad 1/2 
står det et kort referat fra 
møtet  i  Skien samorg. Ifølge 
avisa ble det solidaritetsmøtet 
med de streikende bryggear-
beiderne  i  Oslo som vi 20 
faglige tillitsmenn hadde tatt 
initiativet til „skarpt kritisert av 
samtlige som hadde ordet". 
Bakgrunnen for dette skulle 
ifølge TA være at representant-
ene i Skien samorg. mente at 
„fagbevegelsens regulære or-
ganer burde støtte de streikende 
bryggearbeiderne". 

Møtet ble også stemplet som 
et AKP(m-1) arrangement, og 
det blir kritisert at Streike-
støttekomiteen i Grenland også 
står som innbyder til møtet. 

I tillegg til kritikken fra Skien 
samorg. har også enkelte be-
driftsledelser angrepet tillits-
mennene fordi de har „støttet 
et AKP(m-1) møte". 

Initiativet til møtet ble tatt av 
5 faglige tillitsmenn som enkelt-
personer. Det ble skrevet brev 
til så mange tillitsmenn som 
mulig. Alt med møtet ble 
forklart i detalj slik at de som 
skrev under skulle vite hva det 
var de støttet. Vi henvendte oss 
ikke til noe politisk parti, men 
satset på faglig støtte. Det fikk 
vi også. 

Alle som har skrevet under på 
oppropet har gjort det som 
enkeltpersoner. De aller fleste 
av disse 20 faglige tillits-
mennene er partipolitisk uav-
hengige. Blant underskriverne 
fins det også medlemmer av 
AKP(m1) og SV. Vi har selvsagt 
ikke nektet noen å skrive under. 
Tillitsmenn som har vært 
medlemmer av AKP(m-1) har 
vært like velkommen som 
medlemmer av SV og DNA. Det 
som holder oss faglige tillits-
menn sammen er støtten til 
bryggearbeiderne. 

øtet ble arrangert 	full 
forståelse med de streikende 
bryggearbeiderne. På møtet ble 
det lest opp en takk fra dem til 
oss som hadde tatt initiativet til 
dette møtet. 

Det har tydeligvis falt enkelte 
representanter tungt for brystet 
at Streikestøttekomiteen var 
medarrangør på møtet. De 
streikende bryggearbeiderne var 
derimot glade for det. På det 
første allmannamøtet etter at 
seieren var et faktum vedtok de 
enstemmig denne uttalelsen: 

,.De streikende bryggearbei-
derne i Oslo takker for den 
solide innsats store og små 
streikestøttekomiteer landet 
rundt har vist under streiken 
vår. Målretta og energisk inn-
samling med garanterte uke-
beløp har gitt oss den økonom-
iske trygghet som  er  av den aller 
største betydning for arbeidere i 
streik. 

Bryggearbeiderne  i  Oslo hilser 
dere og, takker med  å  bevilge kr 

•  1000 til drifta av Informasjons-
kontoret deres i Oslo". 

Vi syns ikke det tjener 
streiken når vi får en slik kritikk 
fra Skien samorg. En skal huske 
på at det er de tillitsmennene 
som har invitert til møtet som 
har sørget for all den faglige 
støtten som har kommet fra 
Grenland. Og det er Streike-
støttekomiteen som har samlet 
inn over 1000 kroner pr. uke i 
Skien og Porsgrunn. 

Skien samorg. har ikke støtt 
streiken med noen uttalelse. 	i' 

Det blir sagt at „fagbeveL ft 

sens regulære organer burde 
støtte streiken". Men det er et 
faktum at ingen slike organer 
var villige til å ta et slikt møte. 
For:oss og bryggearbeiderne var 
det da et spørsmål om møtet 
skulle avholdes eller ikke. 

Som en konklusjon på det 
hele blir det påstått at vi har 
vært med på  å  svekke de 
streikende bryggearbeidernes 
sak. Den kritikken tar vi med 
knusende ro. Våre initiativ har 
hele tiden hatt bryggearbeider-
nes fulle støtte. 

Kåre Halvorsen (sign.), hoved-
tillitsmann Astrup/Veidekke, 
Saga, Øyvind Storås (sign.), 
hovedtillitsmann Saga, Tom Ege 
(sign.), tillitsmann Astrup/Vei-
dekke, Saga, Tor Eilif Allman-
kås (sign.), tillitsmann Selmer, 
Rafnes, Tom Johansen (sign.), 
tillitsmann Astrup/Veidekke, 
Saga, Tarjei Haugen (sgn.), 
sekretær hove d tillitsmannsut-
valget Saga, Morten Brinch-
mann (sign.), tillitsmann Nor-
con, Rafnes, Finn Antonsen 
(sign.), formann Porsgrunn Jern 
og Met., avd. 39, Arvid 
Johansen (sign.), viseformann 
bedriftsklubben Porsgrunn 
Verft, Torbjørn Halvorsen 
(sign.) sekretær  i  bedriftsklub-
ben Porsgrunn Verft, Atle Vik 
(sign.), formann PVC-gruppa, 
HAF, Alf Inge Rønning (sign.), 
nestformann PVC-gruppa, HAF, 
Age Halvorsen (sign.), sekretær 
Bygningsgruppa Nord, HAF, 
Aase Løvsjø (sign.), tillitskvinne 
(sign.), tillitsmann teknisk per-
sonale v/Telemark Teater, 
Frode Bakken (sign.), formann 
Kommunale Bibliotekarbeideres 
Forening i Grenland. 
Handel og Kontor, H.G.O. 
Tørre (sign.), formann i lab-
gruppa, NFATF, Ragnar Moen 
(sign.), styremedlem labgruppa, 
NFATF, Finn Schau (sign.), 
Telemark teater krets av Norsk 
skuespillerforbund, Ketil Næss 
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Ope gratulasjonsbrev 
til bryggearbeidarane 

i Oslo 
Kameratar. 

Deltakarane på solidaritets-
møtet i Porsgrunn 1/2 helsar 
med stor glede nyheita om at de 
har vunne full siger i dykkar 
kamp mot lønsnedslag og 
forverra arbeidstilhøve. 

Vi gler oss over at de har fått 
så stor fagleg støtte og at 
innsamlingane av pengar har gitt 
eit så strålande resultat. 

Streiken har vore rettferdig. 
De har trossa sviket til 
forbundsledelsen i Transport og 
bekjempa streikebryteriet dei 
har sett i gang. De har sett alt 
inn på å stoppe streikebryteriet 
og møtt politivolden kvar gong 
utan å bøyge av. 

Domen i arbeidsretten har de 
avvist, og vist oss alle kor viktig 
det er å trosse dei arbeidar-
fiendtlege lovene som redar-
kapitalen har brukt. 

Men framfor alt er sigeren 
dykkar uhyre viktig fordi de har 
fått slått fast den retten 
fagorganiserte må ha til å kunne 
forkaste avtalar:- 

Dette blir endå viktigare når 
vi veit at streiken har retta seg 
direkte mot det statsdirigerte 
kombi-oppgjeret. De har vist oss 
at det går an å vinne i kampen 
mot ei slik arbeidarfiendtleg 
oppgjersform. Vi har lært at 
vegen å gå er å reise lokal kamp 
mot alle utslag av denne 
oppgjersforma. For det fortener 
de stor takk. 

Vi tratulerer på det hjarte-
legaste med den strålande 
sigeren og er viss om at 
bryggearbeidarane i Oslo også i 
framtida vil stå fremst i kampen 
mot andre arbeiclarfiendtlege 
tiltak. 

Samrøystes vedtatt 
For møtet Kåre Halvorsen 

(sign.) 
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