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PARKETT 24CM

- Hvitoljet
- Bestselger

- Fiskebensdesign
- 100% vanntett

- Høy gangkomfort
- 100% vanntett- Hv.oljet/børstet

- Blikkfang..
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Visningsrom: Strandgaten 28, 5004 Bergen

PARKETT 26CM

KORKVINYL CORETEC

KORKVINYL CORETEC

649,-649,-649,-

679,-

699,-

499,-PR M2

PR M2

PR M2

PR M2
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Riksmekleren har innkalt 
Arbeidsmandsforbundet og 
NHO Handel og Service til 
onsdag morgen for å finne en 
løsning på vekterstreiken. 
Vekterne i Parat ble enige 
med NHO Handel og Service 
mandag kveld og avblåste da 
sin del av streiken som 
omfattet om lag 400 vektere. 
For rundt 2000 vektere fra 
Norsk Arbeidsmandsforbund 
(NAF) fortsatte imidlertid 
streiken ettersom de ikke var 
en del av forhandlingene. Nå 
er NAF imidlertid blitt invitert 
til å forhandle, skriver 
FriFagbevegelse. Onsdag 
morgen er de innkalt sammen 

med arbeidsgiverne til å møte 
hos Riksmekleren i Oslo. – Vi 
er innstilt på å finne en 
løsning i denne konflikten, 
men ikke for enhver pris. 
Avtalen som Parat har inngått 
med NHO om lønn basert på 
antall timer deltidsansatte 
jobber, er problematisk og 
helt uaktuelt å bli med på. 
Fastlønn er en prinsippsak for 
oss, sier forbundssekretær 
Terje Mikkelsen i Arbeids-
mandsforbundet, til FriFagbe-
vegelse. Parat gikk mandag 
med på at det kan betales 
timelønn for deltidsansatt 
med inntil 20 prosent stilling, 
men dette avviser NAF. (©NTB)

Ny runde for vektere

Torsdag starter Wizz Air 
innenriksruter i Norge. 
Samme dag vil det bli 
aksjoner blant piloter og 
kabinansatte som er organisert i 
Parat. Aksjonen gjennomføres 
ved flyplassene i Oslo, 
Trondheim, Bergen, Stavanger 
og Bodø i regi av arbeidstak-
erorganisasjonen Parat. 
Bakgrunnen for aksjonen er 

arbeidsvilkårene til ansatte i 
Wizz Air. Den siste tiden har 
det stormet rundt lavprissel-
skapet som følge av at 

konserndirektør József Váradi 
uttalte at de var et fagfore-
ningsfritt selskap i forbindelse 
med etableringen i Norge. 
NTB har ikke lyktes i å få en 
kommentar fra Wizz Air. 
(©NTB)

Piloter og kabinansatte 
varsler Wizz Air-protest

MARKERTE: Elleve ulike tros- og livssynssamfunn marsjerte sammen fra Bergen moské til St. Paul kirke. De står sammen mot terror.  Foto: ANDERS KJØLEN
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AUDHILD VIKEN
Bryggen 21

BERLE
Bryggen 5

BRYGGEN HUSFLID
Bryggen 19

Vi har et stort utvalg 
hos oss på Bryggen.

ÅRETS BESTE 
JULEGAVER 
ER LAGET 
I NORGE
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MARKERTE: Elleve ulike tros- og livssynssamfunn marsjerte sammen fra Bergen moské til St. Paul kirke. De står sammen mot terror.  Foto: ANDERS KJØLEN

STår SAMMEN 
MOT TErrOr

�� Trossamfunn med felles markering

Mange muslimer føler 
redsel etter de gru-
fulle hendelsene som 
har skjedd de siste 
ukene. De får støtte 
av et samlet tros- og 
livssynsmiljø.

HANNAH GRACE TAYLOR
hannah.taylor@ba.no

De siste ukene har flere euro-
peiske byer opplevd grufulle 
angrep mot sivile. Angrepene 
regnes av myndighetene som 
islamistisk terror, og hendelse-
ne har ført til økt spenning in-
ternasjonalt.

Ifølge nyhetsbyrået AFP gikk 
to kvinner til knivangrep på to 
muslimske kvinner i Paris. De 
ble knivstukket og gjernings-
kvinnene forsøkte angivelig å 
rive av hodeplaggene deres.

Natt til torsdag ble to karika-
turtegninger av profeten Mu-
hammed hengt opp på utsiden 

av Bergen moské.

– Vold er aldri svaret
Tirsdag kveld gikk lederne i el-
leve tros- og livssynssamfunn 
samlet fra Bergen moské til St. 
Paul kirke for å vise gjensidig 
respekt og samhold, og mot-
stand mot terrorisme.

– Vi står sammen for å vise 
avsky mot terrorangrepene og 
gi uttrykk for solidaritet med de 
berørte. Vold kan aldri være 
svar på ytringer. Gudshus og 
skoler skal være trygge steder. 
Når religion misbrukes til å utø-
ve vold, må vi arbeide mot en 
negativ spiral av angrep mot 
uskyldige og provokasjoner 
mot hverandres gudshus, sier 
styreleder i Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn 
(STL) i Bergen, Sajjad Younas.

Redd for å gå i moskeen
Styremedlem i Bergen moské, 
Ismael Moallim, forteller at fle-
re medlemmer har vært redde 
for å møte opp i moskeen etter 

at karikaturtegningene ble 
hengt opp.

– Vi merker jo at slike terror-
handlinger gjør at flere døm-
mer muslimer som gruppe, og 
ikke som en handling begått av 
et enkeltindivid. Det er veldig 
trist, for vi er like påvirket av 
det som har skjedd i Paris og an-
dre steder som alle andre.

Ewa Siarkiewicz-Bivand fra 
St. Paul kirke er enig med Mua-
li. Det handler ikke om religion.

– Vi må slutte å tenke dem og 
oss. Vi må stå sammen i troen 
og kjempe mot terror. Terroris-
tene vil at vi skal være redde. 
Det skal vi ikke. 

Ødelagt ungdom
Imam Ali Said synes det er på 
tide at fokus flyttes til det han 
mener faktisk ligger bak de gru-
fulle hendelsene.

– Gjerningsmennene har om-
trent ikke kunnskap om islam, 
men bruker religion som et vå-
pen, sier han.

– Når en ungdom som ligner 
på en muslim utfører slike for-
ferdelige hendelser, har man 
stort fokus på religion. Er det 
personer med andre tilhørighe-
ter som står bak, er det ingen 
som peker på religiøs tilhørig-
het eller opphav. Da blir gjerne 
fokuset på psykiske problemer. 
Jeg tror en god del av ungdom-
mene som står bak slike angrep 
har store problemer, både psy-
kiske, sosiale og økonomiske, 
sier han.

PÅVIRKET: Imam Ali Said og Ismael 
Muali fra Bergen moské sier at terror-
angrepene har påvirket dem veldig.


