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Breivik og Elvestuen reagerer på Rajas ordbruk
KRITISK: Venstre-nestleder Terje
Breivik er kritisk til måten
partifellen Abid Raja uttrykker
seg på. FOTO: NTB SCANPIX

Venstre-nestlederne
Terje Breivik og Ola
Elvestuen har lite til
overs for at partifellen
Abid Raja bruker begrepet «brun propaganda»
i sin kritikk av Frp.

– Jeg har stor forståelse for Abid

Rajas reaksjon på Frps retorikk i
slutten av valgkampen og deler
hans kritikk av den. Begrepet
«brun propaganda» gir imidlertid noen historiske assosiasjoner
som det ikke er grunnlag for,
akkurat som begrepet «snikislamisering» ikke hører hjemme i
den offentlige debatten, sier
Breivik i en SMS til Aftenposten.
I en kronikk i samme avis tirs-

dag holder Abid Raja fast ved
bruken av ordene brun propaganda og utfordrer statsminister
Erna Solberg (H) til å ta avstand
fra Frps retorikk om snikislamisering.
Nestleder Ola Elvestuen
maner til ro. Også han understreker at han ikke støtter ordbruken brun propaganda.
– Jeg er kritisk til ordet snik-

islamisering og har reagert på
det, som mange har gjort i Venstre. Men jeg vil ikke bruke
ordet brun propaganda. Nå har
vi markert tydelig hva vi mener
omkring snikislamisering, det
er ingen tvil om hva holdningen
til Venstre er til det. Nå må
regjeringen gå videre og drive
med politikk, sier han til Dagbladet. (NTB)

• Felleskjøpet Agri rammes av streik.

– Vil berøre landbruket
Fem ansatte på Felleskjøpet Agri i Steinkjer er
blant de 352 ansatte i
selskapet som tirsdag
morgen gikk ut i streik.
Streiken vil føre til
problemer med kraftfôrog deleleveringer over
hele landet.
STEINKJER: 352 ansatte ved 37
avdelinger av Felleskjøpet Agri
er i streik fra tirsdag morgen
etter at det ble brudd i forhandlingene i meklingen mellom YS
Spekter og Spekter.
Berører landbruket
Felleskjøpet Agri Sa i Steinkjer er
tatt ut i streik, men det berøer
ingen ansatte ved butikken, og
driften ved fabrikken går som
normalt. Andre personer i andre
funksjoner ved Felleskjøpet i
Steinkjer er derimot berørt av
streiken.
– Fem personer ved avdelingen i Steinkjer er tatt ut i streik.
Landbruket vil bli berørt både
når det gjelder leveranser av
kraftfôr og maskindeler, forteller
streikeleder Odd Harald Grongstad.
Gro Tvedt Anderssen, direktør
kommunikasjon og marked i Felleskjøpet bekrefter at salgsapparatet er påvirket.
– Vareforsyningen på tvers av
forretningsområder vil bli påvir-

ket over hele landet. Det gjelder
også deleforsyningen. Vi har en
stengt kraftfôrfabrikk på Kambo,
og kraftfôrleveranser over hele
landet kan bli berørt som følge
av redusert transportplanleggingkapasitet, sier Anderssen.
Vil sikre rettigheter
Uenigheten går på at Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og dermed blir Negotias medlemmer i
Felleskjøpet Agri omfattet av en
annen tariffavtale.
– På bakgrunn av dette har
Negotia fremmet krav om å sikre
medlemmene rettigheter som i
dag er regulert i Spekter-avtalen.
Dette gjelder blant annet full
lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen
arbeidstid og helligdagstillegg,
opplyser Negotia-rådgiver AnneLene Gabrielsen.
Hun hevder at kravene som er
stilt ikke vil koste arbeidsgiveren
en eneste krone mer.
– Da arbeidsgiveren under
meklingen ikke ville imøtekomme vårt krav om en videreføring av vilkår vi allerede har,
ser vi oss nødt til å fortsette kampen ved å gå til streik, sier Gard
Henriksen, hovedtillitsvalgt for
Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.
– Uforståelig
Kommunikasjonsjef Ingvild Dahl
Dørnes i arbeidsgiverforeningen
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STREIKENDE: – Fem ansatte ved Felleskjøpet i Steinkjer er tatt ut i streik, det vil berøre landbruket, sier
streikeleder Odd Harald Grongstad. Fra venstre Guri Johansen, Torstein Bjerkan Klev, Ivar Bjerkan, Terje
Melgård og streikeleder Odd Harald Grongstad.

Spekter sier at meklingen ble
avsluttet nesten tre timer på
overtid.
– Det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av
alle de andre fagforeningene i
Felleskjøpet, ikke er godt nok for
Negotia/YS. De velger i stedet å
ta sine medlemmer ut i en streik
som vil ramme både Felleskjøpet

og kundene kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari
Bratten i Spekter.
Det er oppnådd enighet med
samtlige andre fagforeninger
gjennom ordinære forhandlinger, med et resultat som er i tråd
med normen fra frontfaget.
Negotia/YS representerer i
underkant av 20 prosent av de

ansatte. De fremmet i forhandlingene lønnskrav på rundt 12
prosent.
– Det er nesten fire ganger så
høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få
i år, sier Bratten.
Pia Marie Lerseth

pia.lerseth@t-a.no / Tlf. 982 99 268

Reagerer på kutt i pensjonstillegg
Ap-nestleder Hadia Tajik
og SV-leder Audun Lysbakken reagerer på at
regjeringen foreslår å
kutte i skjermingstillegget til uføre pensjonister.
– De vet å gjøre ting vanskeligere
for folk som allerede har det
vanskelig, denne høyreregjeringen, skriver Tajik i et innlegg på
Facebook tirsdag.

– Kuttfesten tar visst aldri slutt
så lenge Høyre og Fremskrittspartiet styrer, hevder hun.
Tajik går skarpt i rette med
forslaget om å fjerne tillegget
som skal skjerme uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. Årsaken er ifølge Ap-toppen
at regjeringen selv ikke har lyktes med å få flere fullt ut arbeidsføre pensjonister i jobb.
– Heller enn å gjøre det lettere
for seniorer å være i arbeid, vil
de nå kutte i pengene til de som

faktisk ikke kan være i arbeid.
Dette er usosialt, sier hun.
SV-leder Audun Lysbakken
mener forslaget føyer seg inn i
en stadig lengre rekke av sosialpolitiske grep fra regjeringen
som går ut over de svakeste.
– Enda en gang går regjeringen løs på folk som ikke har
helse til å jobbe. Mens milliardærene får endeløse skattekutt, går
det knapt en måned uten at Erna
Solberg finner nye måter å gå løs
på dem som er syke og fattige.

