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Mobiliser til politisk demonstrasjonsaksjon 28. januar 2015  
 
LO har vedtatt å iverksette en politisk demonstrasjonsaksjon onsdag 28. januar 2015 kl. 14.00 til 

kl. 16.00, mot de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven.  

 

Aksjonen skjer i et samarbeid med YS og Unio. Det er så langt planlagt arrangement i byene; Oslo, 

Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø fra kl. 14.00 til kl. 16.00. På www.mittarbeidsliv.no 

finner du informasjon om aksjonene og lenker til de ulike arrangementene.     

 

Varsle egen virksomhet 

Dere må så snart som mulig varsle egen virksomhet om at dere vil delta i demonstrasjonsaksjon 

28. januar. Dette er viktig, slik at virksomhetene får tid til å innrette seg slik at aksjonen ikke 

griper inn i virksomhetens ordinære drift mer enn nødvendig. Vi foreslår at dere tar kontakt med  

YS og Unio i virksomheten for å koordinere varsel til arbeidsgiver og andre praktiske forhold.  

 

Mobiliser til deltakelse 

Det er svært viktig at dere tar ansvar for å mobilisere medlemmene til å delta. For å hjelpe dere 

på vei har vi laget et kaffekurs, dvs. en presentasjon om de foreslåtte endringene, med et 

forklarende manus, som enkelt kan tas i bruk. Vi oppfordrer dere til å bruke kaffekurset lokalt slik 

at medlemmene får informasjon om de foreslåtte endringene og aksjonen.  

 

Det er så langt planlagt markeringer i byene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. I 

tillegg til disse markeringene er det allerede blitt tatt initiativ til lokale markeringen en rekke 

steder. LOs distriktskontorer har oversikt over de lokale markeringene.  Dersom det er lang 

reisevei til arrangementene kan det være en ide å ta initiativ til lokale markeringer. 

 

Kaffekurs, plakater, bakgrunnsstoff og annet materiell legges ut på www.ntl.no/aml  

 

Det er kort tid igjen til aksjonen, så det haster. Vi vil så langt det lar seg gjøre komme og holde 

innlegg om de foreslåtte endringene. Slike forespørsler og andre formelle eller praktiske spørsmål 

om aksjonen sendes til post@ntl.no.  

 

Det er avgjørende med en kraftfull mobilisering for å vise motstand mot regjeringens forslag.   

 

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer om å delta!  

 

Med hilsen  

 

NORSK TJENESTEMANNSLAG  

 
 

https://www.facebook.com/events/712361478870868/
https://www.facebook.com/events/778818855519043/
https://www.facebook.com/events/759027264134979/
https://www.facebook.com/events/1387291051566953/
https://www.facebook.com/events/755111381223931/


 

 

Vedlegg/lenker:  

 

- Brev fra LO til LO Stat av 06.01.2015 

- Notat om politisk streik (politisk demonstrasjonsaksjon) 

- www.mittarbeidsliv.no 

- www.ntl.no/aml      

 


