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3 'ALL PFRMITTFki

:EA

PERMITTERING= ER ET MIDDEL FOR ØKE PROFITTEN.
Permitteringene ved PEA er ikke"nodvendige". Målsettinga til PEA og
Elkem Spigerverket er å oke profitten på tross av dårligere priser.
Den store profitten til konsernet de siste åra lar seg ikke skjule:

Overskudd
Ordinmre avskrivninger
Investeringer
Sum
Utbytte til
aksjon=er

1972 1973
52
1,4
108
86
68
160

1974
211
115
132

1975
110
114
206

1976
32 niillioner
"
129
t?
164

228

458

430

325 millioner

247,4

15,6

23,4 23,4

19,4 millioner

Men dette er ikke alt. Store deler av profitten blir overført til banker.

Dette er tydelig ettersom f.eks formannen i bedriftsforsamlingen, Per M.
Hansson, også er styreformann i Den Norske Creditbank. Nils Astrup er
medlem i styret og var (er?) formann i representantskapet i Andresens
Bank 1971 - 72. Det er disse folka sou har bestemt permittering på PEA
samtidig ned at bankene deres melder om "gode" årsregnskapor.
I disse ara har ES kjøpt to stålbedrifter i England og skal nå bygge
et smelteverk på Island. Konsernet har altså dratt penger ut av sine
norske bedrifter og plassert de utenlands.. Dette har skjedd samtidig
ned at do bl.a. har rasjonalisert vekk over 200 av sine gruvearbeidsplasser, gjennomført permitteringer flere steder, nå også ved PEA.
Politikken til konsernet går ut på å ta folk ut og inn av produksjonen
brukt av.
alt etter , son konjunkturene svinjer. _Det . er• alminnelig
.
industrien og er en av årsakene til høye skatter.
Tinfece Jernverk sendte også ut Permisjonsvarsel i vinter, men arbeiderne
godtok ikke pernitteringer og sa det var feil av en overskuddsbedrift i
årevis . Med en gangå velte byrdene over på den.Det ble ingen permittering.
Felg Tinfossarbeidernes eksempel.
ES/PEA SPILLILK HASARD NED ARBEIDSPLASSENE.
PEA begynnto sine utspill midt i januar og holdt fram stronpricene på
tilfeldig kraft som avgjørende for permittering. Like før jul sa imidlertid
SKK at nagasinone var 80%L2ulle. Nå sier de at do må kjøpe kraft fra
utlandet. Virkeligheten er at SKK (Statskraftverkene) har fått økende
ettersporsel (Hydro-Rafnos), skrur-opp prisene og konkurerer mod ES/PEA
orrprofitten. ES/PEIS svarer ned å-pernittere for-å få ned strømprisene.
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En liten undersøkelse viser også at DEAs utspill bare er prat. SEA har
en fast kontrakt med SKI{ på 40MW til kr 49 pr Mine. irisen for lå
gjennomsnittlig If'1,krH59; Etter prisstigningen kosta tilfeldig kraft,
kr 157 pr Mime. Med , et forbruk sol. nå på 50 M vil det bli flennomsnittlig kr 70 pr Murtime. Dette btyr at produksjonsutgiftene vil 'stige
med ca kr 30 pr tonn ferromangan, en svart liten stigning. Det er f5:3ra
som har blitt til fem hons.
SEA sier det er umulig å få utvida fast kontrakt, men nylig har Tinfoss
fått utvida sine kontrakter til fullt forbruk fram til år 2002. Dette viser
at det bare er et sporsmål or penger. ES oker sin profitt gjennom investeringer i utlandet mens norske arbeidsplasser blir utrygge. Det må bli et
krav at ES tryGer disse.
SKYLDES rERMITTERINGENE AUTOMATISERING AV OVN II ?
rernittering på Grunn av stromprisen dekker over det faktum at flere
ovner likevel måtte stoppes. Det gjelder bl.a. ovn 7 son skal bygges on
for å kunne smelte om store'lagre metallstov og ovn II son skal få installert
automatikken på transportanlegget sant nye tappetuter. Vi vet at automatiserin:en måtte gjennomfores nå for sommeren. produksjonsarbeiderne måtte
da i stor grad settes på annet arbei'l. Gjennom å permittere disse ( men
ikke vedlikeholdsarbeiderne) oppnår bedriften at en nødvendig autonatt.,. r:
isering delvis blir betalt av skattepengene. Sannsynligvis er dette den
viktigste - ;runnen til permitteringa. rEA skylder p 2-, SKK > og står sjel hvit
som et lam. Direktoren står ned tårer i oynene 9r sier it(ksvcrren.
ARBEIDERNE TAS ER

rERMITTERIFGA.

Ledighetstrygd vil gi et merkbart tap for arbeiderne i lopet av 3 uker.
F.eks. en rundskiftarbeider ned kone og to barn:
Gjennomsnittlig inntekt på 3 uker netto
kr 2580
Dagpenger kr III i 3 uker (3
dager)
kr 1998
Tap i lunn
kr 582
Tap av feriepenger: 10,3 % av kr 3720
Totalt tap

kr

383

kr 965
En enslig skiftarbeider vil tape noe mer o[T få utbetalt kr 558 i uka.
BARE ARBEIDE= SJØL ,(2, .51, TILBAKE rERMISJONSrLANErE.

Det har g_tt to måneder ned rykter om permitteringer på DE!', uten at
foreningsstyret har innkalit til nedlensmote og gitt grundig informasjon.
Styret har egenrådig fort forhandlinger og lagt opp til ei nederlagslinje,
dvs de har fullt ut akseptert tln:dvendir;heten av permittering". At c'_( -;
sai;t alle eller ingen endrer ikke på dette faktum.
Det er bare arbeiderne sjol som gjennom vedtak og fortsatt kamp kan få
2EA til å trekke tilbake /planene. MØTE FRAM TIL MEDLEMSMØTET OG AVVIS
ALL rERMITTERING.
AKr(m-l) i Grenland.

