Appell til støtte for streikende sykepleiere i Kreftforeningen 10.august 2017
Kjære streikende fagforeningskamerater
Med støtte fra eget forbund streiker dere mot tariffhopping og for å beholde egen
tariffavtale med lønn og pensjon. Det er krav som har sin fulle støtte fra LO i Oslo.
Dere ufører en viktig samfunnsoppgave i Kreftforeningen som veiledere og rådgivere overfor
kreftpasienter. Kreftforeningen argumenterer sjøl med detta. Arbeidsgiver argumenterer
med NHO som ny organisasjon fordi Virke støtter tobakksindustrien. Det argumentet har
gått opp i røyk! Dere tilbys en lokal avtale uten streikerett og med en måneds
oppsigelsesfrist. Dere står i fare for å miste rettigheter ved neste korsvei. Denna streiken
angår hele fagbevegelsen. Derfor sier vi:
Forsvar streikeretten – støtt sykepleierne

Vi har lenge opplevde at arbeidsgiverorganisasjoner som NHO, Virke og Spekter ønsker å
undergrave våre tariffavtaler. Minner dere om at det var Spekter som avviste kollektiv
forhandlingsrett på legenes arbeidstid. Dette endte med inntil nå norgeshistoriens lengste
legestreik.
Kreftforeningen henviser til NHO Abelia når sykepleierstreiken debatteres. Det er NHOforeningen som også i denna streiken opptrer som bremsekloss for at bransjeavtalen skal
gjelde, sjøl om man i festtaler er for den norske modellen som blant annet betyr å
respektere tariffavtalene. NHO Abelia må ta hovedansvaret for at streiken nå er utvidet.
Derfor sier vi:
Forsvar bransjeavtalene – stå imot NHO
Kreftforeningen har likevel et medansvar for den oppståtte situasjonen. Organisasjonen
rammes helt berettiget av den streiken dere gjennomfører.
Arbeidsgiver må innse at de også taper omdømme ved å la konflikten fortsette.
Dersom dere sjøl ønsker det støtter vi en oppfordring om ikke å gi støtte Kreftforeningen så
lenge konflikten varer, men til å gi mer enn det dobbelte når bransjeavtalen er undertegnet.
Kampen dere står oppe i dreier seg ikke om høyere lønn, men et viktig tariffavtaleprinsipp.
Dere er i en konflikt som angår oss alle.
Derfor følgende oppfordring:
Fortsett streiken – hold ut en dag lengre enn arbeidsgiver
Stå på – dere vinner!

