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DIREKTIV OM ARBEIDET MED TARIFFOPPGJØRET 1978
Tariffoppgjøret er nå nesten gjennom den første fasen,der
klubber og fagforeningerdiskuterer og stiller krav foran behandlinga i forbundene.Alt nå kan vi slå fast at det har blitt

en

viss bevegelse for tuccilardRcxkwaxciekexkxxx forbundsvist opp-

gjør uten statlig innblanding og harde økonomiske krav.Allerede
før behandlinga innafor forbund som Kjemisk,NNN o.a. kunne
Klassekampen bl.a. oppsumere følgende: 60 klubber og foreninger
har stilt krav om forbundsvist oppgjør,37 av disse har xpmeïftwert
presisert at dette må skje uten noen form for statlig innblanding.
42 klubber og foreninger hadde krevd 5 ukers ferie,34 hadde krevd

7 timers arbeidsdag og 37 hadde krevd «x lønnstillegg på 25 %
eller mer.
Dette viser også at vi mange plasser har vunnet oppslutning
om partiets linje for tariffoppgjøret,konkretisert i to tidligere

direktiver.~~~4~amtidigxliar
,

Noe av det viktigste

var at partiet raskt avslørte Halvorsens svindel om 'forbundsvise
oppgjør med en viss form for samordning og statlig medvirkning'.
Dette gjorde at vi raskt kom på offensiven, Samtidig har revisjonistene i SV og"NKP" tapt mye terreng.Mens

de

før sommeren dreiv

en underskriftskampanje for "forbundsvise oppgjør" har de etter
sommeren ikke løfta en finger for å følge opp dette kravet.Dette
er for såvidt kc i pakt med deres tradisjonelle linje med

å

ligge

unna all reell kamp med LO-ledelsen og ikke stille lønnskrav.Men
samtidig har det brakt deres egen kader

i

stor forvirring.Noen

steder har revisjonister følt seg tvunget til å stemme for våre
forslag,andre steder har de gått imot.Ja sjøl høyresosialdemokrater

har

noen plasser reist riktige krav som samsvarer med vår linje,•

som har stilt revisjonistene i klemma.

I
er

all hovedsak er dette en gunstig taktisk situasjon.Partiet

nå kxxgtxpåx y Bi for første gang ledende innafor en såvidt tidlig

fase av et tariffoppgjør.Dersom vi klarer å følge opp dette er det
store muligheter til å vinne framgang for klasekamplinja og styrke
partiets røtter i fag b eve g elsen.Mencbt forutsetter at vi klarer
å gjennomføre de minimumstiltaka som dette direktivet gir for
arbeidet vidre.
Det viktigste initiativet vi må støtte opp om er Tariffaksjonmn

1978,som tidligere er presentert gjennom opprop og tillitsmannsunderskrifter. Denne aksjonskomiteen har foran møtet

i LO's

repre-
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sentantskap,21» som er varsla innkalt 18. januar, satt igang to viktige
kampanjer. Det ene er en underskriftskampanje blant faglige tillitsmenn for det oppropet om tariffoppgjøret som tidligere er presentert
i Klassekampen.Det andre er en masseundersktiftskampanje for krava
i dette oppropet blant alle fagorganiserte.Målet er her å nå breiest
mulig ut på den ankelte arbeidsplass eller avdeling,I begge tilfeller
er det bedt om mindre økonomiske bidrag som kan sikre noen større
XXXRWINNX

avisannonser før representantskapsmøtet„I begge tilfeller

dreier det seg om kortvarige,intensive kampanjer som få -drer aktivt,
massearbeid og konsentrert inndtats dersom de skal bli effektive,For
nærmere opplysninpr henviser vi til oppslag i Klassekampen.
Ut ifra representantskaps sammensetning veit vi sjølsagt at de
endelige tariffkrava til NAF vil bli elendige og forhandlingsresultatet
deretter.Alt

pf,-*
IiffiARkixRi

at vi går imot et nytt kombioppgjør.Dette,

sammen med den elendige lønnsutviklinga det siste året,gjør sjølsagt
at motsigelsen mellom massenes økonomiske interesser og kai LO-ledelsens /DNA-regjeringas politikk vil bli ytterlige skjerpet.Dette øker
mulighetene for en massebevegelse rundt tariffoppgjøret mot det
kommende kriseforliketoPartiet vil seinere komme tilbake med offentlige
kommentarer til disse sakene både gjennom uttalelser og løpesedler.
Men alt nå ønsker akk SKAU å slå fast at vi i sluttfasen av tariffspredning :av
oppgjøret går inn for xixklex~laRxxig at partiet både gjennom
masseagitasjon og iiiiM e massearbeid skal stille seg i spissen for
ei kampanje mot lønnsnedslaget.Skhl dette bli effektivt må DS'ene alt
nå legge planene for dette,både med hensyn til å makta store løpesedellutdelinger xx på vårparten og forberede kameratene på arbeidsplassene på behovet for organisert muntlig agitasjon.
Endelig vil vi minne om at tariffoppgjøret 1978 vil føre med
seg en egen streikebevegelse,jfr. kampene i

1974 og 1976,Alt

nå må

distriktsstyrene analysere hvor g lIttE det er mulig og sannsynlig at
krav og kampvilje kan føre til streik og forberede seg.xvilxcEltmerex
kaxxx Dette øker også betydninga av å ruste streikestøttekomiteene
til slike kommende kamper.
Direktiv
Alle arbeidsplassavdelinger og andre kamerater som jobber i fagforeninger/klubbe2' skal raskt sikre seg lister itax fra Tariffaksjonen

1978 og samle underskrifter blant arbeidskameratene for krava til
tariffoppgjøret.Det må organiseres en 'veiv' før jul og en(intensAl
like over nyttår0Rapporter til Tariffaksjonens adresse i flere vendinger.Spesielt gode resultater må meldes til KK.
Alle arbeidsplassavdelinger og andre kamerater som jobber i
fagforeninger/klubber' skal fortsette innsamlinga av tillitsmanns-
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underskrifter til Tarifffisjonens opprop.Resultater må sendes
inn raskt og meldes til KK.

I begge tilfeller må det sikres

mjcisxm

økonomiske bidrag som

straks sendes til Tariffaksjonens postgirokonto (se deres egen
løpeseddel eller KK.)

kcickefcleckeggwelunterektittexIss&ngrxercit

/

På grunn av representantskapsmøtet må alle resultater være

,Ø

sendt inn før 15.januar.
Firr den

aimie~

fasen av tariffoppgjøret må DS forberede

beredskap til større løpeseddelutdelinger på kort varsel og
foreberede en omfattende agitasjon på arbeidsplassene mot
lønnsnedslaget når forhandlingsresultatet offentliggjøres.
I hele perioden framover må DS sikre et visst salg av
partiets hefte om tariffoppgjøret ,spesielt viktig er salg til
progressive på arbeidsplassene.

7.

DS må analysere mulighetene for streiker i sitt distrikt i

g ift tilknytning til det kokmmende tariffoppghøret og treffe de
forbered,lser som er n ødvendi g .Rapport om dette vil seinere bli
innkrevd gjennom direkte kontakt.

SKAU

