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Avviserovervåking
Fellesforbundets organisasjonssekretær Thor Age Christiansen awiser overvåking og
trakassering av investor Eigil Stray Spetalen.
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- Det stiller jeg meg uforstående til. Det var en god kommunikasjon
mellom Norlitalda (selskapet med de litauiske ansatte) og meg i flere
måneder. Men når dette ikke førte frem, falt det seg slik at media fattet
interesse for mine observasjoner og irritasjon over at den sosiale
dumpingen fortsatte. Det er en naturlig del av ytringsfriheten å varsle
om slike arbeidsforhold, sier organisasjonssekretæren , som sier han har
vært fem ganger i båt til Lekerøya, men da gjorde han seg til kjenne.
- I og med at dette er en - etter mitt syn - en særdeles alvorlig sosial
dumpingsak, så har jeg stort sett hver gang jeg har vært i Risør kjørt
forbi der Hødnebøs møbelfabrikk ligger. Der kan jeg lett se over til
Lekerøya og har tatt noen bilder av byggearbeidene. I 2010 og 2011
sendte jeg Informasjon om saken på Lekerøya til Arbeidstilynet ved Alf
Helgeland. Regionalt verneombud er pålagt å sende sine rapporter til
Arbeidstilsynet. Ingen av oss har innsyn i hva Arbeidstilsynet gjør med
det vi sender over, tilføyer han.
Den saksøkte overingeniøren i Arbeidstilsynet hadde stevnet
Christiansen som et av sine vitner i Kristiansand tingrett i går.
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