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DISTRIKTSSTYRET 

OM LANDSMØTET I GRAFISK 

Nedenfor fØlger en melding fra FU ,som skal til avdelinger 

og medlemmer innafor Grafisk. Vi sender med noen kopier av notatet 

som fØlger med meldinga. Dere får sørge for at lag og parti

medlemmer i grafisk får dette. Kopier opp sjØl, dersom det ikke 

er nok eksemplarer av notatet. 

Med hilsen SKAU 

MELDING FRA FU: 

TIL AVDELINGER OG PARTIMEDLEMMER I GRAFISK. 

Qm_!~~9§ill~~~~-Y~f~gL~QE§QNæ~E~g_!2§2~ 

Vedlagt fØlger et notat fra et møte i Oslo. FU mener at 

dette notatet kan danne utgangspunkt for diskusjon om landsmøte

saker i avdelingene. Når slike diskusjoner er gjennomfØrt, vil vi 

ha tilsendt forslag og .kommentarer. Vi vil også ha beskjed 

om folk som blir valgt til delegater, og understreker at 

slike beskjeder må sendes så raskt som mulig. 

Hilsen FU. 
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Notat til J?U fra et første fraksjonsmøte før l andsm0tet 
i NGF 
m/noen personlige tillegg og kommentarer. 

l. Tariffpolitikken. 
Større vekt på store sentrale lønnstillegg (de siste 
åras oppgjør har ført til stør:ee lønnsforskjeller og 
splittelse innad - opptil 1000 kr uka l ønnsforskjell 
for fagarbeidere i Oslo idag). 
li'jerne begrenillninger i lokal forhandlingsrett. 
Lærlinge l ønninger til anstendig nivå (dobling?) 
Endre det nye skifttilleggssystemet. Skikkelig kom
pensasjon for skift, mest for de mest byrdefulle 
skifta. 
Forbundet må opprette eget streike- og konfliktfond. 

2. Arbeidstida. 
6 timer normaldag m/full kompensasjon (følge opp 
vedtaka i H&K og Kommuneforbundet). 
5 uker ferie. 
Spisepausa inn i arbeidstida. 
Disse krava må ikke stilles opp mot hverandre, men 
stå hver for seg . Skal vi diskutere en evt. priori
tering dem imellom? 

3. Faglig-politisk. 
Den økonomiske læisa (karakteren , hva kan vi vente oss?) 
Hvordan møte datateknikken? Hvilke læav skal stilles? 
Hva betyr utviskinga av fagskillene? Hvem skal ny 
teknikk komme tilgode? 
Import/eksport. 
Offensiv fagli~politikk mot krisa (6 timer). 

(Det bør være mulig her å legg e opp noen linjer mot 
J!'orbundsledelsens tafatte holdninger. Her har vi mulig
heten til å komme offensivt ut, og markere at partiet 
har en politikk der alle andre mangler det). 

4. Internasjonalt . 
(Formål: svekke Forbundets prosovjetiske holdninger, 
spesielt viktig gjennom Polenarbeid. Styrke Forbundets 
positive holdning til PLO .) 
Polen: bevilgning til Solidaritet (størrelse? ) 

Fagbevegelsens solidaritetspris til Walesa. 
Afghanistan - full støtte til motstandskampen. 
PLO - konkrete bindende vedtak på tiltak. (Hva med 

"brudd med Histadrui1-krav'i '?) 
Latin-Amerika: El Salvador . 

5. Diverse. 
Pressestøtten/avisstøtten. 
Ingen karensdager. 
Økt arbeidsledighetstrygd. 
Omsorgspermisjon/svangerskapspermisjon - utvidelser. 

E, Oslo 

Oslo ,jan. 1983 
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