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INGEN FELLES UTLØPSDATO DEN 31/5 !
Høyreavisa Varden har hatt to
førstesideoppslag (20. og 22.jan.)
om løpeseddelen vår om det nye
lønnssystemet. Varden tar åpent
Tor Halvorsen i forsvar, og gjør
hans argumenter til sine."AKP(m1)
i Grenland prøver å fiskeirort

vann" og AKP(m1) vil spre splittelse på Herøya" nyttes som overskrifter. TA har til nå hatt en
talende taushet om saken. (Er det
fordi Varden forsvarer DNA så
godt i denne saken?) Hva sier så
Halvorsen?

VART HOVEDPUNKT: DET NYE LØNNSSYSTEMET EN DEL AV KOMBIOPPGJØRET
Dette benekter Varden og Halvorsen.
Halvorsen snakker om "et forhandlingsgrunnlag og ikke noe ner".Men
fakta er at hensikten med tillitsmannskonferansen på Lifjell var å
få iglennom et støttevedtak for Hydro7Halvorsens forslag.ringen andre
enn Varden har påstått at konferansen var hemmelig). Dersom fagforeningstoppene hadde lykkes i å få et

støttevedtak, da hadde nok forslaget allerede vært offentliggjort
som "nyvinning" og "fjerning av
klasseskillene". Da ville overgang
til det nye systemet vært pressa
igjennom som en del av tariffavtalon for funksjonærene nå, og som en
del av de kjemisk-organiserte sin
tariffavtale til =en. Dermed ville
de Hydro-ansatte vært 100% med i
neste kombi-oppgjør.

LO-LEDELSENS OG HYDROS MAL: FELLES UTLØPSDATO FOR ALLE ANSATTE
NESTE HAL: SAMORDNING KOMBIOPPGJØR/STATSBUDSJETT
datoen til kjemisk i Hydro til 31/12
I det nye lønnssystemet er kjerneslik at alle seinere kan flyttes til
punktet "Felles utløpstid for alle
31/5 samtidig ved kopling av en avravtaler 31/5"(sitat). Videre skal
stemning. Slike taktiske mellomspill
alle Hydrofabrikkene være med (Raftjener den samme hensikten: A f i
nes, Karmøy, Mongstad + de "gamle"
stand lik utløpsdato for alle LOi Telemark og Glomfjord). 31/5 er
orcanierte
I hele landet: - Hør
den datoen da de aller fleste avtabare
hva
Tor
Aspeneren sa i programlene løper ut. Dette er da også daposten
"Politisk
Kvarter" lørdag den
toen kombioppgjøret går ut. Den fel15/1
(sitert
etter
TA 17/1):"Først i
les utløpsdatoen er det første og
1980
vil
vi
være
kommet
så langt at
viktigste steget for å kunne ta oss
vi
kan
prøve
holde
tariffoppgjøinn i kombioppgjøret.
rene og arbeidet med statsbudsjettet
Halvorsen sier at forutsetninsamtidig, men vi må samordne de forgen er felles utløpsdato 31/12.Dette
skjellige fariffavtalenes utløpser løgn. Det st_:,.r svart p7,—EVItt i
tider før vi kan kjøre dem sammen
forslaget at det skal være felles
med statsbudsjettet".(vår understreutløpsdato 31/5. Hverken Halvorsen
king). Skulle det være noen tvil?
eller andre topptillitsmenn proteHensikten med det nye lønnssystemet
sterte på dette på tillitsmannskoner å få felles utlJpstid for alle
foransen på Lifjell. Derimot or det
Hydro-ansatte, og gjennom det alle
godt mulig at han nå har funnet ut
inn i kombioppgjøreti
at det er lettere å flytte utlopsHVORFOR MOT KOMBIOPPGJØR?
blik det passer dom. BryggearbeiderKombi-oppgjør tar fra fagforeninger
streiken i Oslo var en streik for
og forbund do små mulighetene de i
nottop retten til sjøl å forkaste
daE har til sjøl å forkaste eller
avtaler - on streik mot kombi-oppgodta avtaler. Kombi-oppgjøret gir
gjøret. De skjønte hvor viktig denne
LO-toppen og riksmeklingsmannen rett
retten er, holdt sammen mot forbundstil å kople avstemningene akkurat
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lodolso, stroikobrytori og politivold - og vant!
Dut kombiiiorte inntoksoppgjørot er ot mollomstog 11 11 vegen
til det totalt rogjoringsdiktorte
lønnsoppgjøret, dor rogjeringa sitter sammen med toppono i LO og nringsliv og fastsetter Unna utfra
hvor stor fortjeneste industri- og
bankmonopolono forlanger. Dette or
ikke noe annet enn Hitlers og Mussolinis ideal for lønnsoppgjør i don
fascistiske staten. Vi vil p ingen
=21 -to psta at DNA- og LO-ledelsen
ur fascister - mon do har hor adoptort et viktig prinsipp fra don faVIL DET NYE SYSTEMET FØRE
Forst vil vi sli fast: AKP(m1) er
for likelønn, og vil sloss for at
(lotto blir Gjennomført s langt som
rd. MEN - vi er AOT at lønnslikhet
gjennomføres kun innen arbeiderklassen i et kapitalistisk land ved
holde tilbake .de høytlønnode,og la
du lavtlønnede f;,. bare de tillegga
de uansett vill° ha tilkjempa sog.
Resultatet er at storindustrien fr
en enda større fortjinosto, slik at
enda flere milliardor kan invostores
investeringer ari Nordsjy-olje
arbeiderklassen i Norge ikke vil
nyte godt av.
Og hvordan kan noen, påstå. at
det er okt lønnslikhet i det . nye

scistisko staten: Nemlig at staten
dirigerer Unna gjonnom et
representanter' fra stat,' næringsliv
og fagbovogolso, og fagbovogelson
skal bes't), av alle "fra direktør
til minsto visergutt", slik som petrokjomiforoninga p Rafnos. Dotte
vil bety at folk mod lønn fra 160000
og oppover skal sitt° og 1.1.dsl, om
hvor mye den menige kvinne og mann i
Norge skal tjona. Dette er ut system
for 1 ta fra arboidorklasson - all makt og myndio:hot over sin o 'on situasjon - dotte mvo arbeiderklassen i
Norge sr,. tilbake! N'. vil do lure
oss til ?i, ta det førsto,lillo steget
frivillig:Folles oppgjør og utlpsdag.
VI IJA SI NEI TIL DETTE NA!
TIL ØKT LØNNSLIKHET?
systu not? I forrige løposodol ipvisto vi at Grunnlønna for kjemiskorganiserte vil øke ca.2,3%, mens
vil øke 6,9%. Og
lønna etter 5
etter de talla Hydro/Halvorson legger fram over gammel og ny lønn i
forslaget, snz vil avstanden fra topp
til 13-'-.nn i systemet ver nesten
uforandra: I undorkant av 30000kr,
hor er alle tillegg som skifttillegg, ingeniørenes personlige tillegg utover tariffen osv.,holdt utaf'Dr. Det hele gh,r egentlig ut
at noen grupper roguleros ned i forhold til andre, og dette kaller Halvorsen okt lonnslikhot. Vi kaller
det lureri!

VART FORSLAG TIL LIKELØNN: DE LAVTLØNNEDE OPP,
TOPPTILLITSMENNENE NED PA GJENNOMSNITTSLøNN:
det "arboider"partitoppeno tjener
Hvorfor ikke la do lavtlønnodo i
i
stat,
LO og parti. (SamvirkedirekHydro komme opp 1)', høytlønnsnivV?
tør
Kjell
Hollur 2lO000, NKL-formann
Hydro er ikke i pengemangel - milliSoiland
255Doo, HavrottsminisPedbr
ardene ruller raskt ph Rafnos og i
tor Jens Evensen 15l000) La "kronNordsjøen. Mon :1 "investere" pengene
prinsen" Tor Halvorson leve p i gjoni lønnsøkning gir kanskjo ikke det
nomsnittslonna her p1 Horøya! Med ei
samme utbyttet for stat og private
60-70000kr., da
brutto inntekt
aksjonæror?
skal vi hor om han har noe fornufTor Halvorson "agiterer" for
tig si om likolønn! (Mon han var
lønnslikhet. At han ikke skam=
kanskje ikke interessert i 1 "tjene"
seg! Sj1 hadde han en skattbar innarbeiderklassen for don lønna?)
tekt pi 163000kr. i -75! Og han er
ikke noe unntak - han or ot eksempel
STEM NED DET NYE LØNNSSYSTEMET - HOLD FAST VED ET nJII TIL DET KOMBINERTE
INNTEKTSOPPGJØRET!
INGEN FELLES UTLØPSDATO 31/5 - HOLD FAST VED DE GAMLE UTL0PSDATOENE!
FORSVR FORENINGENES SJØLSTENDIGE FORHANDLINGS- OG STREIKERETT!
AXP(1-111 i G=land

