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Lokomotivpersonalets Forening Oslo støtter de streikende i hotell og restaurant!
Lokomotivpersonalets Forening Oslo støtter streiken i Fellesforbundet for de ansatte i hotell
og restaurant i riksavtalen.
NHO Reiseliv avviste to sentrale krav fra Fellesforbundet, heving av lønnsnivået og rett til
lokale forhandlinger.
Når NHO Reiseliv anklager motparten for ikke å ha “fått med seg hvilken økonomisk
situasjon Norge er i” faller det på sin egen urimelighet. Petter Stordalen hadde et “knallår” i
fjor. I følge Kapitals liste over Norges rikeste hadde han samme år en formue på 13,4
milliarder kroner. Kravene fra Fellesforbundet handler på sin side om grunnleggende
interesser for en av de laveste lønte og mest utsatte gruppene i norsk arbeidsliv i en bransje
med et knallhardt press på lønns og arbeidsforhold. Snittlønnen for hotell og
restaurantbransjen er på 77 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, eller 175 kroner
timen inkludert ubekvemstillegg og eventuell bonus. Fellesforbundet har krevd at nivået i
denne bransjen skal heves utover de 2,4 prosentene som ble resultatet i frontfaget.
Men lønnsnivået er altså bare en del av bildet. De hotell og restaurantansatte streiker også
for retten til å kunne sette seg ned med arbeidsgiver og forhandle om lønn basert på
lønnsomheten i den enkelte virksomheten. I svært mange andre bransjer er lokale
forhandlinger i dag en selvfølge, men de har altså blitt avvist av NHO Reiseliv.
Det er gode grunner til at de går til streik for denne retten. Dette handler om en
grunnleggende rett til å kunne sette seg ned en gang i året, se hverandre i øynene, diskutere
lønn og bli behandlet som noen som faktisk ønsker arbeidsplassen vel. Men det handler
også om Stordalen og hans «kanonbra» år. Selvfølgelig finnes det bedrifter i hotell og
restaurantområdet som ikke går like bra. Ingen tjener på om små lokale hoteller går konkurs,
man kan ikke sette lønnsnivå for hele bransjen bare med Stordalens gigantoverskudd som
rettesnor. Men om det skal være bærekraftig, må også næringen gi sine ansatte lønn til å
leve av. Hvis penger som kommer inn i landet går i eiernes lommer kan de havne hvor som
helst. Penger som havner i ansattes lommer kommer lokalsamfunn og norsk økonomi til
gode.
Våre medlemmer skal ikke benytte hoteller eller restauranter som er i streik. Vi benytter oss
ikke av 3 Brødre, The Scotsman, Fridays, Peppes Pizza, Åpent Bakeri, Hard Rock Cafe og
Burger King på Oslo S under streiken, men kommer tilbake når streiken er over!
Oppdatert liste finner du på:
https://www.fellesforbundet.no/altomstreiken/listeoverallebedrifter/
Med vennlig hilsen
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