
Blodig alvor

RIKKE LEINE GUNDERSEN, tekst
IDA MARIE RESSÅS,  foto

Med sang, røde flagg og blodige slakter-
drakter illustrerte truppen hvordan det er for 
mange å jobbe i Norge i dag, med kontrakter 
som ikke holder mål og arbeidsgivere som 
ikke alltid følger loven. 

Skuespillerne er en gruppe frilansere som 
er satt sammen, og regissør Eriksen har job-
bet med planlegging og stykket lenge, selv 
om de for første gang hadde øving lørdag 
før landsmøteåpning. 

En frilanstrupp av korister fra 
Eidsvoll fikk æren av å åpne 
landsmøtet. - Vi hadde første  
øving i salen med alle i går, 
humrer regissør Eivind Eriksen.
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VIKTIG: Landsmøtet skal gi oss retning og innhold for de neste fire årene. Det som blir vedtatt her og på LO-kongressen får betydning for arbeidstakernes liv, sa NNN-leder Jan-Egil Pedersen under sin åpning-
stale søndag.

Leder Jan-Egil Pedersen kritiserte i sin åpningstale den blåblå  
regjeringen og understreker viktigheten av lokalt engasjement for å 
sikre den norske modellen i årene framover. 
LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst

- Landsmøtet i 2017 er viktig, det skal gi oss 
retning og innhold for de neste fire årene, 
Det er også viktig fordi vi samtidig i år har 
LO-kongress. Det som blir vedtatt der, får 
betydning for arbeidstakernes liv, sa Peders-
en. Han rettet skarp kritikk til den sittende 
regjeringen for utfordringene blant annet 
næringsmiddelindustrien møter. 

- Det er stor forskjell på å ha en regjering 
som jobber med deg, og en regjering som 
jobber mot deg. Norge og verden er i 
endring, dere må ta kontakt når dere merker 
presset ute på arbeidsplassene. Det er bare 
gjennom sterkt engasjement og samhold at 
vi kan stå imot en deregulering av arbeid-
slivet, oppfordret NNN-lederen. 

Press utenfra. Pedersen trakk også fram 
press fra verden utenfor som faremomenter 
for norsk arbeidsliv. 

- I 2004 ble dørene åpnet mot Europa, og 
verden opplever en storstilt strukturell endring 
av arbeidslivet. Det utfordrer hele den norske 
modellen, og vi kan ikke sitte og se på. 

Det er ingen tilfeldighet at vi gjentatte 
ganger blir kåret til verdens beste land å bo i. 
I forhold til andre land har vi små inntekts-
forskjeller og gode sosiale ordninger. Det er 
ikke en selvfølge å beholde alle disse 
godene, det krever en høy organisasjons-

grad. Den sittende regjeringen vil noe annet 
enn oss, men er flinke til å pakke det inn i 
andre ord. 

Ytre høyrekrefter er på fremmarsj, og 
flere sammenligner Europa og USA i dag, 
med Tyskland på 30-tallet. Forskjellene øker 
dramatisk mellom folk på mange områder. 
Vi må passe på at destruktive krefter ikke får 
tak på oss, understreket han. 

Skattelette hjelper ikke. - Arbeid til alle er 
jobb nummer én. Da finanskrisen slo inn 
over Europa, merket vi ikke dette fordi det 
ble ført en annen politikk enn det vi har i 
dag. Vi har en regjering som gir skattelette 
for de rikeste, og det viser seg gang på gang 
at det er muligheten til inntjening som 
styrer, ikke skattelette. Kjære Siv og Erna, 
skattelette funker ikke! Hvor ble det av alle 
lovnadene fra før valget? Det holder ikke 
med Segway og lakrisbåter – folk føler seg 
lurt, påpekte Pedersen, og understreket vik-
tigheten av en trygg næringsmiddelindustri. 

- Dere jobber i Norges og verdens viktig-
ste næring. Mange snakker om hva vi skal 
leve av etter oljen. Vi kommer til å ha olje i 
mange år framover enda, men en ting er sik-
ker – når oljen er slutt skal vi alle ha mat. Da 
er det viktig med politikere som skjønner 
næringspolitikk. 

Norges viktigste jobb. - At tre personer 
bestemmer hva vi skal spise og drikke i dette 
landet kan vi ikke sitte og se på. Etter valget 
har det ikke skjedd noe i positiv retning, nå 
sist med ”RÆMA”. Norges Gruppen har 40 
prosent dekning i dagligvare og 80 prosent 
på storhusholdning. Hadde det vært ti kjed-
er, hadde ikke konsekvensene blitt så store 
for leverandørene som det ble i tilfellet med 
Rema. Dette vil være høyt på agendaen 
framover. Vi skal produsere mat og drikke til 
folk – det er Norges viktigste jobb!

- Vi har sunn og trygg matproduksjon, og 
flere i Europa burde se på måten vi produs-
erer på. Vi må framsnakke vår egen industri, 
så vil folk også velge vår mat. 

– Må framsnakke industrien vår!

MØRKE TIDER: Brexit, Twitter-presidenten 
og ytre høyrefløys framtreden i det politiske 
landskapet er mørke skyer  i horisonten. - 
Forskjellene øker dramatisk mellom folk på 
mange områder. Vi må passe på at destruk-
tive krefter ikke får tak på oss, understreket 
Jan-Egil Pedersen i sin tale til landsmøtet.
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3 PÅ LANDSMØTET
Hva er din viktigste sak?  

Hvem er du?   
Knut Børge Arnesen 

Hva gjør du?   
Jobber for Flakstadvåg laks AS 

Hva er din viktigste sak på årets 
landsmøte?   
Uten tvil nei til EU og EØS.  

Hvem er du?   
Bente Marie Kvam 

Hva gjør du?   
Jobber for SalMar,  
fiskeindustrien  

Hva er din viktigste sak på årets 
landsmøte?   
Min viktigste sak er å få stoppet 
midlertidige ansettelser. Jeg 
ønsker flere faste stillinger.  

Hvem er du?   
Erik Hagen 

Hva gjør du?  
Leder for NNN i Oslo/Akershus & 
Styremedlem i Arcus ASA 

Hva er din viktigste sak på årets 
landsmøte?  
Den viktigste saken er kampen 
mot sosial dumping og hvordan 
vi skal få utviklet fagbevegelsen 
videre framover.   
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Følg landsmøtet på sosiale medier:

NNNlands

#NNNlm17NNNlands

facebook.com/NNNforbund


