
Politisk streik - Aksjon mot kjedemakt 
Ansatte i næringsmiddelindustrien reagerer på de fire dagligvarekjedenes stadige press på 

leverandørene, med overtagelsen av Coca-Cola's distribusjonsapparat fra mars 2013 som det siste 

eksemplet. På denne bakgrunn avholder berørte NNN-klubber politisk streik tirsdag 22. mai, med 

demonstrasjon foran Stortinget kl. 13 – 14. 

 

Markedsmakt 

Den økte bruken av makt fører til betydelig dårligere leveringsbetingelser for industrien. I de tilfelle 

hvor enkelte av leverandørene har måttet gi fra seg distribusjonen, som for eksempel Freia og 

Nortura, svekkes inntjeningen ytterligere. Industrien får store kostnader ved omlegging av lager og 

distribusjon i tillegg til tapte inntekter ved dårligere markedsadgang. De ansatte blir rammet av 

usikkerhet og tap av jobber, mens forbrukerne får dårligere vareutvalg.  

 

Nå kan Tine og bryggeriene bli rammet. Det politiske oppnevnte matkjedeutvalget har så langt ikke 

ført til noen endringer. Politikerne må snarlig følge opp utredningen og stoppe dette maktmisbruket! 

Vi krever en ny lov om god handelsskikk nå! 

 

Arbeidsplassene 

Dagligvarekjedenes krav om overgang til kun engangsemballasje på øl og brus er en trussel mot 

strukturen i bryggeribransjen. Miljøavgifter på all emballasje og fortsatt grunnavgift på 

engangsflasker og boks trygger både arbeidsplasser og miljø. Forsvar de lokale bryggeriene og 

mineralvannfabrikkene! 

 

Kjedene må ta ansvaret for de industriansatte som mister jobben ved overtagelse av distribusjon og 

lager. Vi godtar ikke å bli arbeidsløse! 

 

Miljøet 

Egen distribusjon sikrer lokal produksjon og kortreist mat og drikke. Ved overtagelse av Coca-

Cola's distribusjon legges produksjonen om fra ombruksemballasje til engangsemballasje, som igjen 

fører til økt belastning for miljøet. Her må Storting og regjering på banen uten mer nøling! 

 

Paroler: 
 

Stopp dagligvarekjedenes maktmisbruk! 
 

   * Storting og regjering: 

      - Skal kjedene bestemme miljø- og industripolitikken i Norge? 

   * Kjedemaktutredningen må følges opp! 

   * Kjedene må ta ansvar for ansatte i industrien som mister jobben 

      når de tar over lager og distribusjon 

   * Ja til miljø – forsvar grunnavgiften på engangsemballasje! 

 

Appeller ved: Jan Egil Pedersen (Forbundsleder NNN) 

                        Nils T. Bjørke (Leder Norges Bondelag) 

  Lars Haltbrekken (Norges Naturvernforbund) 

Terje Aasland (AP – leder av Næringskomiteen på Stortinget) vil ta imot innspillet fra NNN. 

 

Initiativtakere 

NNN-klubbene ved Ringnes Bryggeri, Tine Meieri, Nortura, E.C. Dahls Bryggeri,                

                                Aas Bryggeri, NNN Oslo/Akershus m.fl. 

 

Aksjonen støttes av: LO Oslo, LO Trondheim, Negotia v/Ringnes Bryggeri, NNN-klubbene i 

                                    HansaBorg, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund,  

                                    Norges Bondelag. 


