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Aktiviser og mobiliser
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Delta i markeringen mot Høyre/Frp-regjeringas undergraving av faglige
rettigheter som gir sjefene økt makt.

Delta i markeringen mot Høyre/Frp-regjeringas undergraving av faglige
rettigheter som gir sjefene økt makt.

Ta med faner og møt opp foran Stortinget
20. mars kl. 14.00
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• Appeller fra forbundsledere, tillitsvalgte og andre
• Kunstnerisk innslag v/Rolf Raddis Band
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• Kunstnerisk innslag v/Rolf Raddis Band

Konferanse på Kulturhuset (Youngstorget)

Konferanse på Kulturhuset (Youngstorget)

og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen

og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen

mellom kl. 11.30 og 13.30 om forverringene av Arbeidsmiljøloven
Se mer info på www.lo-oslo.no og FB-siden LO i Oslo
Initiativtakere:

LO i Asker og Bærum, LO i Fredrikstad, LO i Larvik og Lardal,
LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim
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Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling
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Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
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Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene

Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene

• Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping

• Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping

• Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten kompensasjon

• Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten kompensasjon

• Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk

• Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk

• Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere

• Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere

Bemanningsbyråene som var ment å erstatte fast ansatte
ved sykdom og permisjoner har i mange år hatt fullt frislipp.
NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv
gjør vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra
Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke forverringer av
arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske
om å forverre tjenestemannsloven må avvises.
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Stopp regjeringas
SVEKKELSE av faglige
rettigheter
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Vi vil ha:

Vi krever:
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