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STEM NEI TIL LØNNSNEDSLAG
Skambudet fra rik=eklingsmannen Øå , p..vv4.Qed„.,/,De ov)prinneyr;,-_-11/ rilur,l,va bygde på,' kOmpenSd§jan for spritlea O-g,den realnsom_nga som =regjeringa har lovet. Det forslaget .som na
.tem i les "d om en '1Ødggliagda:Itke.
Å godte dette, ja, det er å gi en viss mann ikke bare lillef ngeren, men hee handa. Det er ikke slik •aydro-,-4-edelsen
v- i_rdere]..' om firbederne."fortjener" et tille gg
-h - er:-krdne pålønna, er ei krone -mindre i profitt for Hydro.
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KAMPEN -KAN VINNE
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s reik, 11).pen må,fertettes.f= til seier, til r1.1htlWrdu
:n., d.21ag er avverga. :Den kan,v -innes'
Bryggearbeiderne i Oslo har nettopp fått gjennom alle
s -, e. - DeobrganiserteStreiken-sin
.Det' ble oftehrldt dreilemØ. -ter.- De gav se g
selv oM.til-og . Md _
politiet blei brukt,- tvert imot"blei-de sterkere-daiiiMendeisa.
å a,.ti'vrisere medleMmene og,.ståfadt..på kraV'a kan HydrO
p2esses_tilå.innfri dem.
FISr(: . ro vil -og'gå bli- predsdav den Støtten clere får fra
andre p1 asser, Støtte-haraltkommet fra_Sunhdal ., Husnes, Odda,
anda ,
1'1er-Q , av disse foreningene har trukket fram at NAF
b- uker ALNOR som en provestekn: foran det lokale tariffoppgjøret.
kampen deres'stor 'betydning 'fOr
. til
abeidscik rundt om i landet.'Svis det. blir spredd kjennskap
dere. har ,stilt, -vil dåre kO:mMe . til å få stadig
S,,z&re oppslutning,-`ra fagforeninger, andre.organipasjoner
o enke -? personer.
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EN AKTIV Od J)ENOICRATISK STREIK
Skal streiken seire må den !ledes på en»Tie-1 annen m&te erm
t l når, Det er viktig å bruke erfaringene fra-tidligere.'ve-llykka
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st-eiker, som f.eks,_brygga ::i Oslo.
fine tiltaka er helt avgjørende:
Styr?et må trekke seg tilbake under streiken, o ,det må velgcs
(ul. brei streikeledelse der det er med folk fra alle skift og
avdelinL;er, organiserte og uorganiserte. Dette vil sikre at
streiken får en:demokratisk ledelse som har nær kontakt med alle
som er i streik.
Det må holdes streikemøte'. ofte som diskuterer situasjonen
41k
r)g fatter viktige avgjørelser. Bare et slikt møte må kunne av ,-:
låse streiken. På disse møtene må også ektefeller trekkes med.
AlIe må bli ''Pett med i arbeidet,- som streikevakter, for å
spre informasjon om streiken, i økonomiarbeidet osv. Gå kraftig
1.-b for å gjøre folki distriktet og ellers i landet kjent med
.wbreiken og hva dQn gjelder. Feiloppfatninger om lønnsnivået
og størelsen på krava er i dag til stort hinder for oppslutninga
om streiken. Be om støtte .fra alle på egne, vilkår.
FORBUND OG FORENINGSLEDELSE- SVIKER KRAVA

Fra starten av har forhandlingsutvalget og. Kjemisk gjort eici
de kunne :'or å sabotere og knekke kampen mot Hydro.
Kra7ret på 8000 har de senka til 2330 Kr.
e-tte .gjør det vanskeligere. -enn..f.ør å få et_tillegg,som ikke
lavere reallønn. De har drevet en tuskhandel med
ører
rava som klart viser at de aldri på alvor har støtta dem, sjøl
seg nødt til å gjøre det i ord på medlemsmøte før
cm de
F-treiken.
De har orEanisert streiken slik at faren for tap var størst.
*
et har ikke vært streikemoter som kunne diskutere og ta avLjørelscr . om den videre utviklinga (f.eks. om og hvor mye man
skulle ::ire.) I stedet kar forhandlingsutwarF;et med Løype i
spissen blitt intervjua i 'aviser og reist hit og dit syg forlandla som en annen super-Kissinger.
Det har hindra brei
støtto,•ved ikke å gå aktivt ut for å
. streiken
kjent-for -fagorganiserte og andre.
gjøre grunnlatot for
'stedet har rykter og bakvaskelser fått spre seg fritt, fordi
•
folk aldri har fått vite fakta om streiken og krava.
Kanskje er dette ikke så merkelig. Tor Aspengren sit i
styret for Hydro. Bedrifta er kontrollert av staten, med e DNA
-regjer=ga i spissen. Staten eier en rekke industribedrifter.
Derfor er den interessert i at lønnstillegget i kombioppgjøret
mulig. Staten og DNA-regjeringa er
til våren blir så lite
(erfor den virkelige motparten. Da kan en forstå at DNA-folka
på ALNOR ikke gjør noen stor innsats i kampQn_mot reallønnsnedslag, Skulle de bli kasta, fins det sikkert en stilling til
dem i DNA, staten eller Kjemisk.
Ska:_ streiken seire må kampen rettes ikke bare mot Hydro o
"NAT'. Det -.1'ins fiender innafor også. Avvis all falsk støtte
DELE FØRER EN-RETTFERDIG - KAMP MOT. NEDSLAG I REALLØNNA - FOR ET

