Til alle fagforeninger tilsluttet LO i Oslo

Systematisk fagforeningsknusing i Elkjøp – HK trenger streikevakter
Førstkommende mandag møter HK til mekling etter at Elkjøp Vinterbro ikke har undertegnet krav
om tariffavtale på vegne av 40 medlemmer på varehuset. Undertegner ikke bedriften blir streikestart
tirsdag 13. februar kl 10, og vi vil da daglig trenge bistand fra klubber og fagforeninger, og andre som
kan stå streikevakt i solidaritet sammen med våre medlemmer.
Elkjøp benytter systematisk metoder for fagforeningsknusing som de har importert fra USA, som vi
kjenner fra Expert for to år siden, og fra Elkjøp Lørenskog for et år siden. Dette inkluderer at
bedriften selv oppretter såkalte «tillitsvalgte» og hevder "Elkjøps egen modell" er bedre enn
tariffavtale. Ledelsen har innkalt våre medlemmer en og en for å få de til å melde seg ut. De har både
lokket med høyre lønn, og høyere stillinger. Samt truet med at tariffkravet vil gjøre at de ikke får
utdelt timer utover det som står i kontrakten, at videre karriere i Elkjøp blir umulig, at det vil bli flere
skriftlige advarsler og lettere å få sparken. Ledelsen bruker ordinære ansatte som informanter og for
drive kampanje mot de som har valgt å organisere seg.
Men vi har medlemmer som ikke kommer til å gi seg, på tross av at ledelsen har fått flere til å snu seg
mot fagforeninga.
Det er avgjørende at vi i og utenfor LO-familien nå mobiliserer til å være parat til å støtte våre
medlemmer som står i denne meget tøffe situasjonen. Vi skal ha medlemsmøte søndag og trenger da
tryggheten om at vi kan vise medlemmene at de ikke vil bli stående i en streik alene.
Vi ber derfor at dere begynner å melde dere til streikevakt - i første omgang på Vinterbro - allerede
fra morgenen tirsdag 13. februar og ut uka. Sende en e-post til
john.thomas.suhr@handelogkontor.org med informasjon om hvilken dag, klokkeslett, og hvem
dere har som stiller seg til rådighet neste uke. Støtteuttalelser kan sendes til samme adresse.
Åpningstidene på Vinterbro er fra kl 08 til kl 21 og lørdag 09 – 18.
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