Stor støtte til de streikende i Felleskjøpet Agri
Streikeviljen er høy blant Negotias medlemmer. Det står om videreføring av opparbeidede
rettigheter gjennom mange år, som ledelsen nå vil fjerne når de velger å skifte
arbeidsgiverforening. Arbeidsgiver derimot viser ingen forståelse, og Negotias forbundsleder
reagerer på motpartens uttalelser i media.
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, har gått hardt ut i pressen og uttalt at
det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av alle de andre fagforeningene i
Felleskjøpet ikke er godt nok for Negotia/YS. Hun viser til at Negotias lønnskrav er fire
ganger høyere enn det andre arbeidstakere kan regne med å få.
Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen er svært forundret over Brattens uttalelser og
presiserer at YS i alle årets oppgjør har vært innstilt på å fremme anstendige krav.
- Jeg synes Brattens uttalelse er merkelig. Hun vet veldig godt at vårt lønnskrav som utgjør
11,5 prosent kun er en synliggjøring av hva våre medlemmer taper i kroner og øre hvis de
mister de avtale tariffrettighetene. Vi opplever stor støtte og forståelse for våre krav i denne
konflikten, sier Paulsen.
Negotias tillitsvalgte i Felleskjøpet har i over et halvt år prøvd å få garantier fra
arbeidsgiveren om videreføring av de avtalte rettighetene, men tausheten fra bedriften har
vært øredøvende. Det er denne uviljen til garantier som har vært omregnet til et økonomisk
element fra 1. april 2020.
Spekter beskylder også Negotia for å sette dyrs liv i fare fordi de mener streiken hindrer
forsyning av fôr.
- La det være helt klart: Hvis dyrs liv står i fare har Spekter plikt til å sende søknad om
dispensasjoner fra streiken. Ved reell fare for dyrs liv og helse vil Negotia selvsagt innvilge
slike dispensasjoner, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.
Forståelsen for streiken er stor blant folk våre streikende har snakket med rundt om i landet.
Støtteerklæringer har strømmet på.

