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Streikevaktene skal oppholde seg i umiddelbar nærhet av 

inngangen(e) til arbeidslokalene. 

Streikevaktene skal bære t-skjorte, streikevester eller annet  

som de får utdelt av LO Stat som viser at de utfører arbeid som 

streikevakt. Streikevestene er ikke individuelle og skal legges igjen 

etter endt vakt.

Orientere publikum og andre om årsaken til den pågående konflikten, 

hvem som er i streik, og dele ut LO Stats informasjonsmateriell.

Avdekke eventuelt streikebryteri og melde fra til lokal streikekomite.

Streikevaktene skal søke å holde seg orientert om de  

dispensasjoner som eventuelt er gitt. De skal ikke med makt hindre  

at folk uten lovlig grunn kommer inn på arbeidsplassen, men notere 

navn på dem det gjelder.

Streikevaktene skal rette seg etter anvisning fra politiet og ellers 

opptre på en slik måte at de unngår å bli innblandet i uroligheter.

Streikevaktene kan svare journalister som spør, men bør ta  

utgangspunkt i det som finnes av budskap i streikemateriell.  

Møt journalisten med et positivt budskap. Viktig å synliggjøre 

motiverte streikende.

Noen sannsynlige spørsmål fra en journalist kan være: 

• Hvor mange er i streik?  
Informasjon vil foreligge i løpeseddel.

Instruks for streikevakter
• Hvordan vil publikum merke streiken?  
Vet du det ikke, så vis videre til tillitsvalgt/infoansvarlig/sentral 
infogruppe.

• Hvorfor er dere i streik?  
Vis til budskapet i løpeseddel.

• Hvor lenge vil streiken vare?  
Så lenge vi må, men arbeidsgiver sitter med nøkkelen til løsning.

• Er noen unntatt fra streiken (dispensasjoner)?  
Vis til lokal streikekomité/infoansvarlig hvis du ikke vet.

Det er viktig å formidle at LO Stat først og fremst vil ramme arbeids-

giver, men at det ikke er til å unngå at det går utover tredjepart. En 

streik i offentlig sektor vil alltid ramme publikum i større eller mindre 

grad. Men ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

Det er også viktig at man synliggjør streiken. Vi oppfordrer deg derfor 

til å ta bilder og dele historier på sosiale medier. Husk også å like og 

dele bilder og innlegg andre legger ut, da sprer vi budskapet mest 

mulig. Du kan være helt trygg på at arbeidsgiver følger med og ser at 

vi ikke gir opp!

Har du flere spørsmål knyttet til jobben som streikevakt?

Ta kontakt med din lokale/regionale streikekomité.

Har du spørsmål knytta til pressehenvendelser?

Ta kontakt med sentral infogruppe eller infoansvarlig der det finnes  

i regionale streikekomiteer.

PÅ FØRSTESIDEN:
Fjern www (bare lostat.no)
Legg inn hashtaggen

PÅ SISTE SIDA:
Fjern faksnummer. 
Endre facebookadressa til: 


