Fagforeningsknusing og sosial
dumping truer den norske modellen
Vi ser et arbeidsliv i dag der fagforeningsknusing, utnyttelse av billig arbeidskraft,
undergraving av arbeidsfolk sine lønns- og pensjonsrettigheter brer om seg. Arbeidsfolk
som velger å organisere seg for å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår blir effektivt slått
tilbake av useriøse og kyniske arbeidsgivere. Arbeidsgivere som setter egen profitt foran
alt.
Stadig oftere må arbeidsfolk streike for tariffavtale. Vi har dessverre arbeidsgivere som
velger å legge ned bedriften, eller slå seg konkurs, for å unngå tariffavtale, både i vårt
nærområde og i landet forøvrig.
Innen barnehagedrift var det i året som gikk to streiker for tariffavtale, Krokusen
barnehage i Sandefjord og Elvebakken Barnehage på Inderøya. Eier av Elvebakken la ned
driften. Elektrokjeden Power i Porsgrunn og transportansatte ved Elkjøp, Lørenskog har
streiket for tariffavtale. Elkjøp sa opp alle ansatte og la ned avdelingen. Heismontører i
Orona og elektromontører i Traftec har også måttet streike for tariffavtale. Det som har
vært en selvsagt rett i norsk arbeidsliv, retten til tariffavtale, er ikke lenger så selvsagt.
Norse Production som var etablert på Skaganeset i Sund kommune valgte å slå seg
konkurs for å komme unna tariffavtalen. Umiddelbart etter konkursen ble det opprettet
et nytt selskap, Sund Laksepakkeri, og ingen fagorganiserte fikk jobb videre.
I november streiket 56 sykepleiere i private NHO- bedrifter for å få lønns- og
arbeidsvilkår som sykepleiere i det offentlige. En kynisk arbeidsgiverorganisasjon varslet
lockout for 500 sykepleiere noe som førte til at regjeringen gikk inn med tvungen
lønnsnemnd, grunngitt som fare for liv og helse.
Vi ser et arbeidsliv der hele faste stillinger langt på vei er i ferd med å bli erstattet av et
arbeidsliv preget av midlertidighet og innleid arbeidskraft. Færre er fagorganisert, ofte
av frykt for å miste jobben. I stadig større omfang flyttes ansvar og risiko over fra
bedrift til arbeidstaker ved at de ansatte må være registrert som selvstendige
næringsdrivende for så å bli leid inn.
Bergen SV tar kampen for å bevare den norske modellen som er bygd på god økonomisk
styring, god offentlig velferd og et godt organisert arbeidsliv.
Vi må ha en sterkere arbeidsmiljølov, slå hardere ned på sosial dumping og flytte makt
fra sjefer og eiere til ansatte.
Bergen SV står sammen med fagbevegelsen i kampen mot sosial dumping, i kampen for
anstendige lønns-pensjons- og arbeidsvilkår.

