
Lovlig og mindre lovlig
Når ledelsen i bedriften ikke vil møte oss  
i de kravene vi stiller må vi vise at vi ikke 
aksepterer et nei bare fordi de sier det. Hvis 
vi er sure, frustrerte og irriterte må vi vise det!

n  Vi har fredsplikt, og det er bare noen tariff-
avtaler som har sanksjonsmuligheter lokalt. 
Det betyr at vi ikke kan streike når vi er 
uenige med ledelsen på bedriften

n  Vi kan lage aksjoner som ikke er ulovlige,  
og som viser hva vi mener

n  Gå med jakkemerker, luer eller t-skjorter 
som kommuniserer hva vi mener

n  Gjør ting annerledes enn vanlig.  
Bytt maskin, ta lunsj på et nytt tidspunkt ol.

n Nekte å spise på bord med ledelsen

n  Det er bare fantasien som setter grenser

Tenk før du handler
n Er aksjonen relevant for det vil oppnå?

n  Vil den øke presset på den som skal ta en 
avgjørelse på andre siden av bordet?

n Er den enkel?

n Er den synlig?

n  Er timinga riktig?

n  Er det noe nytt og annerledes –  
eller gammaldags og kjedelig?

n Er det nok folk som vil stille opp?

n Hvordan vil andre reagere?

n Vil det føre til samhold?

n Hvordan vil ledelsen reagere?

n Kan aksjonen slå tilbake på oss selv?

n Bryter vi noen lover eller avtaler?

n Hvis ja, er vi rede til å ta konsekvensene?

n Vil vi ha det gøy?

Det er få ting som får folk til å føle 
samhold bedre enn hvis de opplever en 
seier sammen. Jo flere som har vært med 
på å bidra til seieren, jo sterkere blir samholdet!
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