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Stiftelseskonferanse i Bergen 10.01.19: 

Nå er det tid for å slutte seg til 
Industriaksjonen 
 
Initiativet til å starte INDUSTRIAKSJONEN av 2018 ble tatt av 15 tillitsvalgte, fra ulike deler av 
industrien og ulike deler av landet, på Rosenberg WorleyParsons verft i Stavanger 4. juni 2018. 
Initiativet var et direkte svar på utfallet av Acer-striden i Stortinget i vår, der et bredt politisk 
flertall endte med å se bort fra industriens og fagbevegelsens interesser på et så sentralt felt som 
energipolitikken. Nå oppfordrer vi klubber, fagforeninger og andre ledd i fagbevegelsen til å bli 
med på Industriaksjonens stiftelseskonferanse i Bergen 10. januar 2019.  
 
Formålet 
Målet er å få på beina en slagkraftig industriaksjon med følgende politiske formål: 
 

• Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innova-
sjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge.  
• Mobilisere det aktive grunnplanet til kamp for en helhetlig industripolitikk som forener 
på tvers av de enkelte virksomheter, bransjer og forbund.  
• Drive fram utviklingen av konkrete tiltak for å styrke industrien og øke andelen industri-
sysselsatte i Norge, og jobbe for at disse blir rødgrønne partiers vedtatte politikk.  
• Forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk industri ved å sette en stopper for sosial 
dumping og fagforeningsknusing. 

 
Industriaksjonens kampsaker er sammen med formålspunktene over samlet i et eget dokument, 
«Politisk plattform». 
 
Når det gjelder den konkrete industripolitikken som skal bygge på denne plattformen, kan vi 
dele innspillene vi vil ha inne i de rødgrønne partiprogrammene inn i to kategorier: (1) Punkter 
vi kan formulere med en gang og begynne å jobbe inn, og (2) Punkter der politikken må utvik-
les først. Her trengs det kunnskapsutvikling, diskusjoner og utredningsarbeid for å utvikle of-
fensiv, progressiv og bærekraftig industripolitikk. For å klare dette har Industriaksjonen behov 
for et solid økonomisk fundament.   
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Arbeidsform 
Industriaksjonens funksjon er å utvikle politikk, mobilisere grunnplanet og påvirke partiene slik at 
et nytt stortingsflertall kan gjøre Industriaksjonens kampsaker til vedtatt politikk for Norge. 
Industriaksjonen har til hensikt å sette dagsorden for stortingsvalget i 2021. Det betyr at vi må 
få vedtatt sentrale punkter i en offensiv industripolitikk i flest mulig partiprogrammer på rød-
grønn side før stortingsvalgkampen. 
 
Industriaksjonen vil påvirke arbeidet med partiprogrammene gjennom to kanaler:  

1) Lokalt og i fylkene. 

a) Tilsluttede klubber og fagforeninger over hele landet skal bistås med å sende 
henvendelser direkte til fylkespartiene på rødgrønn side. De foreslår prinsipper og 
konkret kulepunkter, og ber fylkespartiene svare på om de vil jobbe for å få dette 
inn i partiprogrammet på landsmøtet. 

b) Dette kan en få mediaoppslag på i regionaviser, NRK lokalt og skape diskusjoner 
på Facebook og sosiale medier omkring. 

c) Aktive innen Industriaksjonen som selv er engasjert i partipolitikk, vil selvsagt 
jobbe direkte overfor sitt parti for å få inn mest mulig offensiv industripolitikk på 
landsmøtet.  

d) Foran valget i 2021 vil Industriaksjonen opplyse velgerne i hvert fylke om hvilke 
partier som har en politikk i tråd med aksjonens målsetninger. 

2) Sentralt 

a) Industriaksjonen sentralt vil vende seg direkte til partiene sentralt med samme 
oppfordring om å vedta en offensiv industripolitikk i partiprogrammene. 

b) Industriaksjonen sentralt vil gjennom mediene og andre kanaler gjøre det klart for 
velgerne hvilke partier som på ulike områder har en politikk i tråd med 
Industriaksjonens mål. 

 

Tilslutning og økonomisk støtte til Industriaksjonen 
Det valgte interimsstyret for Industriaksjonen av 2018 ber klubber og fagforeninger som vil ha 
en sterk norsk industri om å tilslutte seg Industriaksjonen og den politiske plattformen.  
Når vi nå søker tilslutning til Industriaksjonens formål og politiske plattform, ber vi samtidig 
om økonomisk bevilgninger.  
 
Den økonomiske støtten vi mottar fra fagbevegelsens grunnorganisasjoner vil være avgjørende 
for å få til en vellykket lanseringskonferanse og iverksette arbeidet mot Industriaksjonens mål 
fram mot stortingsvalget 2021. Fagbevegelsens grunnorganisasjoner avgjør hvor mye de kan bi-
dra med til Industriaksjonen, men som veiledning har klubbene og fagforeningene som var 
med på oppstartsmøtet på Rosenberg bidratt i størrelsesorden 5000 til 30 000 NOK. Økonomisk 
tilslutning til Industriaksjonen skjer ved overføring av økonomisk støttebevilgning til Industri-
aksjonen, Kolstadgata 1, 0652 Oslo, kontonummer 2280 44 69676.  
 
Etter mønster fra blant annet Aksjon forsvar AFP, vil økonomiske midler som ikke brukes i for-
bindelse med Industriaksjonen bli tilbakebetalt til de økonomiske bidragsyterne. Dette innebæ-
rer at dersom aksjonen har brukt 60 prosent av innkomne midler når aksjonen avsluttes, så vil 
et bidrag på 10 000 NOK innebære at 4000 tilbakebetales til bidragsyter. Stiftelseskonferansen 
bør avgjøre hva som er en hensiktsmessig nedre sum å tilbakebetale. 
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Med tanke på den kommende stiftelseskonferansen for Industriaksjonen i Bergen torsdag 10. 
januar 2019, er det ønskelig med økonomisk tilslutning til aksjonen før denne datoen og aller 
helst innen 20. desember i år. 
 
Spørsmål om Industriaksjonen kan rettes til medlemmene i interimsstyret (se under) eller på 
epost til post@industriaksjonen.no 
 
Vi oppfordrer med dette så mange klubber, fagforeninger og øvrige ledd i fagbevegelsen om 
å tilslutte seg Industriaksjonen og dens politiske plattform, og inviterer dere samtidig til stif-
telseskonferanse i Bergen torsdag 10. januar 2019 (se eget konferanseprogram). 
 

 

Interimsstyret for Industriaksjonen 

 

Ståle Johansen    Per Ove Økland   Michal Jan Warecki 

Verkstedklubben Kværner Verdal  Oljeindustriens Arbeidersamfunn Industri Energi student 

 

Remy Penev    Kim Olav Johansen   Idar Helle 

Industri Energi ungdomsutvalg  Elektrikernes Fagforening Trøndelag interimsstyrets sekretær 
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