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TL,.NEDSLAG I REALLØNNA.
Det forslaget som rikpmeglingsmanåen harsendt ut til avstemming fortjener ett
kraftig svar Alnorarbiderne:-- STEK NEI, tal dette" tilbudet".
Or. dette "tilbudet fl er det å si at det innfrir Hydroledelsens ønsker for dette
oppgjøret på de viktigste punktene.De slipper unna med ett lite tillegg i
WInapi tillegg til Kleppe-pakka.Det var dette de la fram som "tilbud"før
jul,m6n da ble det totalt avvist. Streikeledelsen vil ikke anbefale forslaget,
men uttalelsen fra det hold om at forslaget ligger"midt på treet ,tyder på
at de har snudd totalt siden jul.Ingenting har rokka ved det viktigste for
arbeiderne r at de kommer til å få betraktelig mindre igjen for arbeidet sitt
de neste to åra om dette forslaget blir vedtatt.Reallønna vil synke kraftig.
12OOkr.betyr 2% tillegg til lønna.Kleppe-pakka vet ingen nøyaktig hva Vil
inneholde,men de fleste Uttalelsene tyder på i - 2% i lønnstillegg der. og.
10%
Dut betyr i tørre tall at arbeiderne skal møte en prisstigning. pt:L9
vil
i
beste
fall
mvid 3 - 4% tillegg i lønnaDen oppskryttenskatteletten n
hindre at skatten øker p.g.a progresjonen.
N.r det gjelder de justeringene i lønna som skal finne sted senere i tb:rriff, ,
p3rioden,sågtikeanåbsrgplemfodiAKFkharmtidle
å sette inn i disse "forhandlingene",og det er lite trolig at NAF og Hydro
være så mye mer generøse da enn nå.
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1\ltså står en tilbake med en nedgang i ruall;- tnna på 6-7%.I1978 vil dette sansynlig*
vis fordobles. Så grovt er det "tilbudet"meklingsmannen har lagt fram.Ikke noe sak
dette krystallklare •
om"midt på treet",og at Hydro har gitt litt etter kanfaktum.Riksmeklingsmannen må få ett kraftig NEI til dette dkambudet.
Dette skambudet kommer som ett lirekte resultat av den knefallslinja som Kjemisk
og ledelsen i AKF har ført helt fra startcn.De har vist seg som fiender av de krava
arbeiderne vedtok i høst.De har aldri ført en virkelig kamp for disse dypt rettferdige kravamen har skjult dem og har jobba aktivt for å få istand kompromiss
ved å fire seg nesten ned tilNAFs "tilbud". Deres rolle i streiken har vist at (:,.s•
overordrer kompromiss- 6g samarbeid med NAF ogHydroledelsen over det å ,f;`re kamp
for Alnorarbeidernes rettferdige krav.
DET NYTTER. Å-- STEIKE-LIER AV BRYGGA..
De to .hundre bryggearbeiderne i . oslo.vant nylig full seier i ein kamp mot like,
mektige fiender som arbeiderne på Li or hat, De blei møtt mel svik fra ledelsen i.
TransportoDe blei møtt med streikebryteri 'og brutal politivold.De blei lømt i
arbeidsretten. Allikevel vant de fordi de . sto sammen,stolte på seg Siot.alle
slags ledere som ville ordne opplot seg ikke rikke fra krava sine,og avviste '
alle fOrsøk på å knekke streiken. . '
Bare ved å lære av bryggearbeiderne og avvise dette "tilbudet" som nå foreligger
kan hydrbledelsen presses. på retttett.
STEM NEI.
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