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Avtalsnytt #2
I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle.
Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”.
”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 % fördelat på tre år, pensionen
stärks med 0,5 % och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till
skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell
som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där
denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för
låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive
företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön
bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.
Med tanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var
klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torka
så var Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter
Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för
industrins lönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår i
industrins uppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det
är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram
till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få
ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom
HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 % och är redo att ge HRF allt det stöd
som de kan behöva.
När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida –
glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver.
Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra
breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt,
vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får
vara nog!
Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst
avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till - se till att få igång
snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko.
Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom
HRF och sen för oss själva!
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