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PÅ PLASS: De sympatistreikende, 
og enkelte sympatisører, sperrer 
laste- og losseluka på Hurtiguta. 
Det har de gjort mange ganger før, 
og har tenkt å fortsette med. 

Fakta:

 Etter en strid om tariffavtale ved Risavika terminal 
i Stavanger ble havnearbeidere i Tromsø og 
Mosjøen tatt ut i sympatistreik 7. desember 2013. 

 I Mosjøen ble det senere gitt dispensasjon, men 
i Tromsø streiker 12 havnearbeidere fortsatt.

HAVNEARBEIDERSTREIKEN:

Enkel 
og uhyre 

komplisert
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På Prostneset kai i Tromsø står en 
gruppe havnearbeidere og sperrer 
inngangen til lasterommet på Hur-
tigruta. Det er gemyttlig stemning 
i kulda, de streikende er varmt kledt 
og godt forberedt. Enkelte har til 
og med tatt med en god stol. De 
streikende er også etter hvert blitt 
godt kjent med andre havnean-
satte og sjøfolkene, og klubbleder 
Geir Ingebrigtsen forteller om mye 
sympati fra passasjerene. 

– Her forleden var det en 
engelsk dame som stakk til meg 
100 kroner, sier han.

Det har ikke alltid vært slik. 
Sommeren 2014 var det politiak-

sjoner mot blokaden på kaia. Den 
ble fjernet med makt og 41 aksjo-
nister bøtelagt. Siden har gemyt-
tene roet seg, men konflikten vokst. 
Og den startet ikke i Tromsø, men 
i Risavika utenfor Stavanger, der 
Transportarbeiderforbundet ikke 
fikk den tariffavtalen forbundet 
mente det hadde krav på. Det førte 
til at havnearbeiderne i Tromsø og 
Mosjøen ble tatt ut i sympatistreik 
fra 7. desember 2013.

Og den pågår ennå.

VERST I BEGYNNELSEN. – Først så 
trodde vi dette bare ville vare i to-
tre uker, sier Robert Brekmoen.

– Vi visste ikke så mye om 
streik.

Det er jo sånt man bare har sett 
på tv, eller hørt om i solidaritets-
kampanjer: Endeløse, fastlåste 
streiker. Det er sånt man driver med 
i utlandet, som gruvearbeiderne i 
England på 1980-tallet og havne-
arbeiderne i Liverpool på 1990-tal-
let. Den siste varte i to år og fem 
måneder. Snart har havnearbei-
derne i Tromsø streiket enda lenger.

– Jeg så en av de streikende fra 
Liverpool si at «det første året var 
verst», sier Trond Pedersen.

– Så blir man vant til det.
Det er tolv – 12 – mann som 

streiker i Tromsø, etter at det star-
tet med 14. To har sluttet underveis. 

– Vi prøver å få livet til å gå mest 
mulig normalt. Men det er psykisk 
tungt. Vi går litt rundt i et vakuum, 
sier Asle Sjøgren.

– Dette er mye hardere enn å 
jobbe.

LASTING OG LOSSING. Havnearbeider-
konflikten er ganske enkel – og 
uhyre komplisert. Havnearbei-
derne sympatistreiker for en tariff-
avtale forbundet mener det har 
krav på. Motparten mener de ikke 
har det. 

Men det er en del av en større 

TEKST: HARALD HENMO/harald.henmo@lomedia.no
FOTO: ERLEND ANGELO/erlend@lomedia.no STOPP: Det er hit varene ikke skal, ifølge aksjoni

De streiker på tredje året, til støtte for kolleger på en helt annen kant av 
landet. Rolf Bersås er en av mange EL og ITere som har vært synlig med-
spiller for havnearbeiderne i Tromsø fra første stund: – Dette handler 
om fagbevegelsens sjel, å stille opp for hverandre, sier han.

Forberedt på 
å stå løpet ut

LANGE DAGER: De trodde det skulle vare et par uker. Nå har (fra venstre) Ole Martin Hustad, Raymond Isaksen, Robert Brek-
moen, Trond Pedersen og Asle Sjøgren streiket i 28 måneder. 
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diskusjon, som vanskeliggjøres av 
et komplisert system. De streiken-
de havnearbeiderne i Tromsø til-
hører havnas laste- og lossekontor, 
som tar gods av og på skip. Andre 
havnearbeidere, på andre tariffav-
taler, tar godset ut og inn av lager, 
fører kraner, og så videre. Og sjø-
folkene holder seg om bord på 
båten.

Det er retten til disse avgren-
sede arbeidsoppgavene striden står 
om. Den har ført til store presse-
oppslag mot laste- og lossearbei-
derne som en «overlevning fra 
fortiden» som stopper hele havna 
når de tar lunsj.

Den beskrivelsen er ikke de 
streikende enig i. For dem er ikke 
dette bare en kamp for egne jobber, 
men for hele det organiserte 
arbeidslivet.

TILKALLINGSVIKARER. Fortrinnsretten 
står i ILO-konvensjon 137, som ble 
ratifisert av Norge i 1974. Den 
skulle både beskytte havnearbei-
dernes jobber, og verne sjøfolkene 
mot å drive ekstraarbeid i havn. 
«Registrerte havnearbeidere skal 
ha fortrinnsrett ved tildeling av 
havnearbeid», står det i artikkel 3. 
Det er disse som er registrert ved 
laste- og lossekontoret, der de job-

ber på tilkalling og timelønn.
Men det fins unntak. I havner 

med såkalt «eksklusiv bruksrett» 
kan den som har denne retten, 
bruke egne ansatte. I Tromsø har 
en del av godstrafikken vært omdi-
rigert til havna i Skattøra, der det 
ikke er laste- og lossekontor.

NHO sier at de vil ha alle hav-
nearbeiderne over i faste arbeids-
forhold på terminalene, i stedet for 
tilkallingsordningen som laste- og 
lossekontorene driver. Det har 
skjedd i flere norske havner. Men 
administrerende direktør i NHO 
Logistikk og Transport, Are Kjens-
li, nevnte fagbevegelsens store frykt 

da han var med i NRKs Ekko:
– Det virker jo ganske menings-

løst når det kommer inn en båt som 
har sjøfolk om bord […] som skal 
sitte og ikke gjøre noe, mens andre 
skal komme om bord og gjøre den 
jobben de kunne ha gjort. Det er 
ikke tilpasset dagens forhold, sa 
Kjensli.

Og det er det havnearbeiderne 
sier de streiker mot: At utenlandske 
sjøfolk skal stå for arbeidet i norske 
havner for 20 kroner timen. Altså 
sosial dumping. Det får man jo ikke 
av at timeansatte går over til fast 
arbeid i terminalene. Men vil de 
da fortsatt være registrerte havne-

istene.

HAVNEARBEIDER-
STREIKEN
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AKSJONER: Rolf Bersås har deltatt i aksjoner i Tromsø fem ganger, men til nå unngått å bli innbrakt og bøtelagt.  

arbeidere etter ILOs definisjon?
Det står store ting på spill rundt 

12 streikende i Tromsø.

BRATT LÆRINGSKURVE. – Vi visste 
ikke så mye om streik da vi begyn-
te dette, sier Robert Brekmoen. 

Det gjør de nå. Og jo mer de vet, 
desto mer innbitte blir de.

– Nå vet vi virkelig hva dette 
gjelder. Det dreier seg om vi skal 
ha noen rettigheter i det hele tatt, 
sier Brekmoen, og suppleres av 
Raymond Isaksen:

– Vi kjemper jo ikke bare for oss 
selv, men for hvilke rettigheter alle 
skal ha i framtiden. Hvis vi mister 
våre rettigheter, hvem blir da de 
neste?

Derfor, sier Sjøgren, er det uak-
tuelt å gi seg:

– Vi må stå løpet ut.

VIL BLI FLERE. På kaia har blokaden 
gått inn i ventemodus. Aksjonis-
tene er påpasselige med ikke å blok-
kere selve Hurtigruta, som de ikke 
er i konflikt med, men bare gods-

transporten. Passasjerer og provi-
ant skal få anløpe og seile i fred.

Rolf Bersås og mange andre EL 
og ITere fra distrikt Rogaland, Trøn-
delag og heismontørene har aksjo-
nert jevnlig sammen med havne-
arbeiderne, selv om de i utgangs-
punktet er fra et annet forbund. 

Slike vil de streikende ha flere 
av. De føler de ikke kommer noen 
vei, og etterlyser sympatiaksjoner 
fra fagbevegelsen rundt baut – fra 
LO sentralt til forbund og klubber. 
Mange lokale foreninger har stilt 

opp, og det har kommet støtteer-
klæringer fra hele landet. Men etter 
28 måneder uten særlig framgang 
mener de det må kraftigere skyts 
til. 

LEDER TRAKK SEG. Transportarbei-
derforbundets leder Roger Hansen 
trakk seg i februar, fordi han følte 
han ikke hadde støtte for den for-
handlingslinjen han hadde ført. LO 
sentralt og de store forbundene har 
fulgt praksis i fagbevegelsen med 
å vente på at det gjeldende forbun-
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Det er NHO Logistikk og Transport 
som organiserer selskapene havne-
arbeiderne streiker mot. De har 
bestridt aksjonenes lovlighet, og går 
sterkt imot beskyldningene om 
tariffknusing.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den 
beskrivelsen vi får servert, om at vi 
vil knuse fagforeningene og drive 
sosial dumping, sier assisterende 
direktør Thor Christian Hansteen. 

– Vi er ikke avvisende til tariff-
avtaler, men vi vil ha de riktige 
tariffavtalene. I Risavika, for eksem-
pel, har jo de ansatte allerede en 
tariffavtale med Industri Energi, 
som de er fornøyd med. Og Trans-
portarbeiderforbundet har to steder 
takket nei til tariffavtaleutkast som 
det har vært enighet om, sier han.

Havnearbeiderstriden er spredt 
over hele landet. I tillegg til Trom-
sø og Risavika, har det vært, eller 
er, lignende konflikter i både Dram-
men, Oslo og Fredrikstad. Flere 
saker har vært oppe i Arbeidsretten, 
og andre venter i andre rettsinstan-
ser. Lovligheten av boikotten i 
Risavika skal opp i Borgarting lag-
mannsrett. Dommen der er avgjø-

rende for om sympa-
tistreiken er lovlig. 
Men saken er utsatt 
i påvente av at EFTA-
domstolen skal 
behandle konflik-
ten i Drammen.

Hele systemet er 
oppe til doms.

– I hele saken er det over 30 for-
skjellige pågående tvister, pluss et 
dusin som allerede er løst, sier Han-
steen.

Endel av den overhengende 
uenigheten kan kokes ned til hvil-
ken del av ILO-konvensjonen som 
skal veie tyngst. Havnearbeiderne 
henviser til artikkel 3, om fortrinns-
rett. 

– Men i artikkel 2 står det at 
arbeidet helst skal utføres av fast 
ansatte. Det er vi opptatt av. Vi 
mener at arbeidet kan utføres mer 
effektivt av bedriftenes egne ansat-
te, sier Hansteen.

– Det aller viktigste for oss er å 
få profesjonalisert havnene, sånn 
at transportsektoren blir mer effek-
tiv. Det er viktig for hele nærings-
livet i Norge, sier han.

NHO: – Kjenner oss ikke igjen

LO-SJEF: Ronny Johansen (i midten) leder LO i Tromsø, og har deltatt i blokadene fra begynnelsen, sammen 
med Asle Sjøgren (til venstre) og klubbleder for havnearbeiderne i Tromsø, Geir Ingebrigtsen. 

Thor Christian 
Hansteen

det ber om innblanding, før man 
blander seg. De bønnene har 
transportarbeidernes nye leder, 
Lars Morten Johnsen, sagt at han 
vil komme med.

Lederen i LO i Tromsø, Ronny 
Johansen, var blant dem som ble 
arrestert på kaia sommeren 2014, 
og har senere aksjonert jevnlig 
sammen med havnearbeiderne, 
selv om han i utgangspunktet er 
fra et annet forbund, Fellesfor-
bundet. Han har ikke sett noen 
grunn til å vente.

– Jeg syns den er litt rar, denne 
holdningen om at man «venter 
på anmodninger om hjelp» fra 
forbundet til de streikende, sier 
han.

– Fagbevegelsen har ikke vun-
net sine kamper opp gjennom 
årene ved å vente. Hvis du ser 
kameraten din har falt og brukket 
beinet, så venter du vel ikke på 
at han skal be om hjelp før du iler 
til.

HAVNEARBEIDER-
STREIKEN
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Havnearbeiderne vil fortsette kon-
fl ikten selv om de kort tid før Nett-
verk gikk i trykken tapte i EFTA-
domstolen. – Dommen vil ikke ha 
noen umiddelbar virkning på det, 

sier forbundsleder Lars Johnsen.
Holship og Bedriftsforbundet 

mener på sin side at dommen betyr 
at 100 års havnemonopol i Norge 
over.

Tapte i EFTA-domstolen
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TEKST: KNUT VIGGEN/knut.viggen@lomedia.no 

Rolf lover at 
det blir flere aksjoner
Forbundsstyremedlem, distriktsleder og lokal LO-leder i Stavanger og omegn,  
Rolf Bersås, er en av mange EL og ITere som har engasjert seg aktivt i havnekonflikten. 
– Det blir flere aksjoner, sier han.

IKKE TAUA: Rolf Bersås har vært en aktiv støtetspiller for de streikende i Tromsø, men har unngått konfrontasjoner med ordensmakten. 
- Jeg hadde nesten sagt «dessverre», sier han. 

HAVNEARBEIDER-
STREIKEN

– Det er ikke bare jeg som har enga-
sjert meg, det er jo hele distriktet, 
sier Rolf og forteller om et stort 
engasjement i Rogaland allerede 
fra starten av og særlig etter at sym-
patiaksjonene i Tromsø og Mosjø-
en startet. 

– I utgangspunktet har vi sett 
på dette som en svak liten gruppe 
som blir angrepet av en massiv 
arbeidsgiver, ikke sant? Vi har vi 
sett behovet for at fagbevegelsen 
må stå i sammen, vi kan ikke sitte 

på hver vår tue, det må være soli-
daritet og det er jo det som er styr-
ken til fagbevegelsen, forklarer han.  

Mens den opprinnelige konflik-
ten og ansvarsfordelingen i Risa-
vika er «løst», eller i allefall avklart 
fra LOs side, er striden flyttet nord-
over. Kampen er blitt konsentrert 
i Tromsø etter at havnearbeiderne 
der ble tatt ut i sympatistreik. Det 
samme har skjedd i Mosjøen, men 
det er i første rekke i Tromsø akti-
viteten har foregått. 

– Og da har vi sagt at vi skal 
prøve å sende folk så mye som 
mulig dit opp fordi vi skal være 
tilgjengelig for å støtte dem i den 
konflikten, sier Rolf Bersås. 

Han mener Norlines har brukt 
alle juridisk finurlige metoder for 
å stanse havnearbeiderne i Tromsø. 
Uten å lykkes.

 – Jo mer faenskap Norlines fin-
ner på, jo større grupperinger i 
fagbevegelsen stiller opp og støtter. 
Før påske var det en 14 dagers mas-

siv aksjon mot Hurtigruta som gikk 
dag og natt, da var det folk samlet 
i Tromsø fra hele fagbevegelsen 
hele landet rundt i 14 dager.

KAMERATSKAP OG SAMHOLD. Rolf 
Bersås mener det å delta på aksjo-
ner som i Tromsø også gir ham noe 
personlig. 

– Det er et vanvittig kamerat-
skap der oppe mellom fagfore-
ningsfolk og samtidig vil jeg jo 
berømme Fagforbundet i Tromsø 
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Er du organisert i et LO-forbund og arbeider i privat sektor, har du trolig 
rettigheter i LOs utdanningsfond. 
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LOs utdanningsfond

by, som har stilt lokalene sine til 
disposisjon hele tida der oppe mens 
aksjonene har pågått. Under 
14-dagersaksjonen før påske holdt 
de lunsj for alle aksjonistene, totalt 
et sted mellom 150 og 250 fag-
foreningsfolk, forteller han.

De kom ikke bare fra Rogaland, 
men også Heismontørenes Fagfore-
ning og Distrikt Trøndelag var 
representert. 

– Det er jo disse grupperingene 
fra forbundet som har vært mest 
aktive, men vi har også fått støtte 
fra andre distrikt, som også har 
bidratt økonomisk med støtte til 
de streikende havnearbeiderne, sier 
Rolf Bersås.

BLE IKKE TAUA INN. Landsmøtet i EL 
og IT Forbundet støttet havnear-
beiderne med 50.000 kroner i 2015 
og det har også vært uttalelser fra 
forbundet til støtte for streiken. 
Men forbundsledelsen har ikke 
vært å se på kaia i Tromsø. Rolf 
Bersås hadde heller ikke forventet 
seg det.

Selv har han fem Tromsø-turer 
bak seg. Men han har unngått kon-
frontasjoner og ennå ikke blitt 
«taua inn», det har heller ingen 
andre fra distriktet.

– Men jeg har vært med på 
mange vellykkede blokader, sier 
han.

Rolf viser til at det er bygd opp 
et bøtefond som betyr at folk og 
aktivister som kommer opp ikke  
må ta dette av egen lomme. 

– Vi har jo vedtak i distriktet på 
at hvis det er folk som er på reise 
dit opp så er det distriktet som beta-
ler bøtene.

Også folk utenfor fagbevegelsen 
har vist sin støtte til de streikende. 
Seks ungdommer fra gruppa Mot-
makt i Oslo brukte vinterferieuka 
si på å være der, de reiste for egne 
penger og betalte for oppholdet 
selv. 

– Det er unge folk som støtter 
og hjelper av rein idealisme. De 
laget jo også et radioprogram på 
RadioOrakel om aksjonen, fortel-
ler Rolf Bersås. 

FAGBEVEGELSENS SJEL. Han mener 
dette handler om fagbevegelsens 
sjel, å stille opp for hverandre. 

– Det har fagbevegelsen gjort 
hele tida og det er ekstremt viktig. 
Når det er kamper bør alle tilslutte 
seg de kampene som foregår, sier 
han.

– Hva med LOs ledelse?
– Solbakken har jo sagt at de 

støtter havnearbeiderne og det må 
vi jo tro han på. Jeg mener jo at det 
er ledelsen i Transportarbeiderfor-
bundet som må kontakte LO for å 
få LO-motoren i gang. Til nå har 
det vært en ledelse i Transportar-
beiderforbundet som har gått for 
et kompromiss, men nå har de fått 
en mer aksjonsrettet ledelse. For-
håpentligvis vil jeg si. Det har vi jo 
ikke sett så mye til enda, da. Men 
jeg regner med at det kommer. 

Rolf mener Norlines nå prøver 
å skaffe seg en eksklusiv rett i alle 
havner til å losse og laste med egne 
folk. 

– De prøvde de seg på dette i 
Kristiansand. Det ble slått tilbake 
i havnestyret. De har prøvd det i 
Bergen, det ble slått tilbake i hav-
nestyret der også og disse aksjo-
nene kommer jo til å fortsette fram-
over, samtidig blir det jo kjørt  
flyersaksjoner på anløp som Hur-
tigruta har i Bergen, Ålesund, 
Trondheim og Tromsø. Det er jo 
morsomt at enkelte av hurtigrute-
passasjerene har kommet til hav-
nearbeiderne og gitt penger til 
støtte for saken.

DRAMATISK FOR DE STREIKENDE. Han 
sier konflikten er dramatisk for de 
tolv streikende havnearbeiderne i 
Tromsø. Etter tre år med streik har 
en av dem nå mistet AFPen

 – Det er klart at det får store 
konsekvenser og man må jo også 
tenke litt på hvordan det er for kjæ-
restene, konene og ungene til de 
streikende, sier Rolf.

Rolf oppfordrer alle EL og ITere 
til å reise oppover til Tromsø og 
delta i aksjoner. 

– Det skal være an aksjon nå i 
slutten av mai og begynnelsen av 
juni som skal være like lenge som 
den som var før påske. I tillegg skal 
det være en fanemarkering utenfor 
Norlines hovedkontor i Stavanger 
22. september. 

– Denne konflikten koster jo 
Norlines ekstremt med penger, for 
alt av gods som de ikke får lastet av 
må fraktes til en annen havn. Nå 
har de tvunget Hurtigruta til å gå 
til et annet område i Tromsø som 
de påstår er en IPS-havn, og da må 
de kjøre med mye høyere fart for å 
holde ruta, sier en engasjert Rolf 
Bersås.

Han har ikke tenkt å gi seg med 
det første og har tro på at det blir 
en løsning. 

Men om det ender med seier 
eller med nederlag vet han ikke.
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