
Kamerater!
 
Havnearbeiderne er Norsk Transportarbeiderforbunds eldste 
organiserte yrkesgruppe. De gikk sammen i 1896, for å slippe å stå 
mer med lua i handa; for å slippe å oppleve at den jobben de hadde 
igår gikk til en annen idag - en som kunne gjøre den billigere.
 
Idag har havnearbeiderne tariffavtaler, og fortrinnsrett på laste- og 
lossearbeid i de fleste europeiske havner - hjemlet i ILO-konvensjon. 
De har anstendige og sikre arbeidsforhold på en potensielt farlig 
arbeidsplass. En norsk havnearbeider har flere hundre timers 
sikkerhetsopplæring.
 
Imidlertid fins det noen som likte det gamle systemet bedre. Det var 
ikke så dumt å gi jobben til den som krevde minst lønn. Derfor har 
NHO-bedriften Risavika Havn nektet å skrive under på tariffavtale 
med havnearbeiderne. De vil heller bruke innleie og fillipinske 
matroser. Ved Holship-terminalen i Drammen vil de også bruke 
renholdere til å gjøre havnearbeidernes jobb. Dette er sosial 
dumping!
 
NTF har iverksatt boikott av disse terminalene. I Risavika har 
konflikten pågått siden november ifjor. I Mosjøen og Tromsø er folk 
tatt ut i sympatistreik.
 
NHO har brakt arbeidskampen inn for det norske rettssystemet. De 
har prøvd å få domstolene til å underkjenne havnearbeidernes lovlige
bruk av tariffpolitiske virkemidler. De har prøvd å bruke norske 
rettssaler til å utbre sosial dumping i Norge.
 
Men NHO har tapt i alle rettsinnstanser. Derfor har de appellert til 
presten, eller nærmere bestemt ESA, EØS-avtalens vaktbikkje (vokter 
av de fire friheter); de prøver å få ESA til å erklære havnearbeidernes 
fortrinnsrett i strid med EØS-avtalen. NHO ringer til ESA og spør 
hvorfor det ikke står noen utenfor porten med lua i handa!



 
Kamerater! Vi kan ikke ha det slik at ESA og EU sine vurderinger skal 
ha forrang foran norske tariffavtaler og forrang foran ILO-
konvensjoner. Det er en forrang som gir farang, og det er noe dritt.
 
Samhold er arbeiderbevegelsens viktigste våpen. Nå må vi stå 
sammen med havnearbeiderne i deres rettferdige kamp for 
tariffavtale, og for anstendige arbeidsforhold på havna. Sammen skal 
vi spyle den sosiale dumpinga på sjøen!


