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Støtteuttalse til de streikende

STÅ PÅ STREIKENDE KAMERATER! VI SLÅSS SAMMEN MED DERE!
Handel og Kontor Region Øst samlet i representantskapsmøte 28.4 vil uttrykke vår fulle støtte og
solidaritet til kjempende hotell- og restaurantarbeidere som nå er i en viktig streikekonflikt på retten til
lokale forhandlinger i sin overenskomst Riksavtalen. Vi deler Fellesforbundets syn om at det er på høy tid
at også denne overenskomsten avtalefester lokale lønnsforhandlinger. Vi har sett et økende belegg på
hotellene den siste tiden. Samtidig ser vi at verdiskapingen dere er med og skaper gir stor profitt til flere
av landets rikeste mens våre kamerater ofte blir gående på minstelønnsatser som ikke gir trygghet for
livets opphold.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre fagorganiserte om å slutte opp om streiken og ikke bruke
bedrifter som er i streik. Videre oppfordrer vi til å avlyse og utsette arrangementer under konflikten.
Heller vil vi oppfordre alle fagorganiserte til å ta et skift eller flere som streikevakter og støtte opp om
kampen for den lokale forhandlingsretten.
Dere går foran som gode eksempler i viktige kamper i et klassedelt arbeidsliv og vi ser fram til at kampen
krones med seier til slutt!
Med vennlig hilsen
HANDEL OG KONTOR I NORGE
Region Øst
Kjetil Neskvern
fungerende regionkontorleder

Telefon: 23061186 | mobil 91151012 | Faks 23061206
For mer informasjon se nettsider: www.handelogkontor.no
Merk: Denne meldingen kan inneholde fortrolig eller konfidensiell informasjon som ikke skal offentliggjøres. Hvis du ikke er den
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meldingen, og deretter slette den fra din PC. På forhånd takk!
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