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INNLEDNIN&
HVORFOR HVITBOK?
Arbeideren på Andfossen ble sparket på politisk grunnlag. Han er en av stadig flere som
er blitt rammet av NAF's yrkesforbudk ampanje. Kampanjen er et alvorlig angrep på retten
til arbeid og ytringsfrih eten og angår hele arbeiderkla ssen og alle demokratisk innstilte mennesker.
Hvitboka er skrevet for å gjøre saka kjent, for å gi grunnlag for å støtte arbeideren.
Støtte til de enkelte som er rammet av yrkesforbud er viktig for å reise en kraftig
front mot yrkesforbud og politisk siling.
Fra arbeidsgive rnes side kommer det stadig utfall mot hva de kaller "profesjone lle bråkmakere" og de snakker om "infiltrasjo n på arbeidsplas sen". Dette er et forsøk på å kriminalisere at arbeidsfolk reiser seg mot vilkårlig behandling, dårlige arbeidsforh old,
lønnsnedsla g og krisetiltak . Hvitboka legger fram dokumentene i saka og redegjør for hva
som er skjedd. Samtidig prøver den å forklare hvorfor det er skjedd. Da kan folk sjØl
vurdere hvem som er de virkelige bråkmakerne .
Hvitboka skal hjelpe arbeideren med å vinne rettsaka. Som alle vet, har det falt en
rekke urettferdig e klassedomme r i lignende saker. Kun massiv støtte til arbeideren og
kraftig front mot yrkesforbud vil kunne hindre en ny klassedom.
NAF, bedriftsled elsen og foreningsfor mannen frykter blest om saka. De frykter at folk
skal få vite hva som er skjedd. KJennsgjern ingene er mildest talt pinlige for dem. Saka
avslører hvor langt NAF strekker yrkesforbudk ampanjen og dermed avslører den hensikten
med kampanjen, nemlig for enhver pris å få sparket kampvillige arbeidere og å terrorisere arbeidsfolk til krypende underdanigh et mot bedriftene.
Bedriften frykter å få lyset satt på elendige arbeidsforh old og lav lønn, bl.a. fordi
disse forholdene forklarer hvorfor arbeidsfolk må sloss for sine rettigheter .
Fagforenings formannen vil ikke at lyset blir satt på hans rolle i denne saka. Etter vår
mening har han vært til uvurderlig støtte for bedriften.
KOMITEEN TAKKER FOR HJELP
Komiteen vil benytte anledningen til å takke dem som på forskjellig e måter har bidratt
til å få skrevet hvitboka. Samtidig vil komiteen be om at leserne kommer med spørsmål,
kommentarer og kritikk. Alle slike henvendelse r er verdifulle for støttearbei det.
SEND STØTTE
Vi vil oppfordre leserne til å få venner og kjente til å kjøpe boka slik at mange blir
kjent med saka. Vi vil også oppfordre leserne til å sende politisk og Økonomisk støtte.
Ta saka opp i din klubb eller faoforeninq eller i det politiske lao eller interesseor ganisasion du er medlem i. Vedlagt fØlger et forslag til støtte uttalelse og en
underskrif tsliste
som leserne kan bruke. Komiteen har som målsetting å samle inn
kr 15 000 for a dekke rettsak, advokathjel p og sikre støttearbei det økonomisk. Dette er
mange penger, men likevel lite i forhold til hva bedriften og NAF kan satse for å holde
arbeideren vekk fra Andfossen. SEND ØKONOMISK STØTTE NÅ!
ANDFOSSENARBEIDEREN MÅ FÅ JOBBEN TILBAKE. AVSKJEDEN ER ULOVLIG OG USAKLIG.
FORSVAR YTRINGSFRIHETEN. INGEN SKAL BLI SPARKET FOR Å TALE ARBEIDSKAMERATERS SAK.
NEI TIL YRKESFORBUD. FORSVAR RETTEN TIL ARBEID.

STØTTEKOMITEEN FOR DEN AVSKJEDIGEDE ANDFOSSENARBEIDEREN
Postboks 122, Ankertorget , Oslo l. Postgironr. : 3 55 43 42
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En vikar begynner på Andfossen .

Ca 10/9

Vikaren ber om å bli fast ansatt.

Ca 10/9- Ca 10 arbeidere blir tilbudt fast ansettels e.
17/l.l
17/ll

i
A

Andfossen
Kraftpapp

Vikaren får skriftlig oppsigels e.
Dato,

1977.11.17 .
I forbindels e med
kan vi nå meddele
komme i uke 47 og
ligere avtalt vil

Deres midlertidi ge ansettelse hos oss
at det utstyr vi· har ventet på vil anat Deres engasjemen t hos oss som tidopphøre l. desember d.å.

Gjennom klubbforma nnen er vi blitt gjort kjent med at De
ønsker fast ansettelse .
Vi har tidl~gere diskutert dette med Dem og gitt uttrykk
for at vi ikke finner å kunne ansette Dem fast i nåværende
situasjon.

Ca 19/ll LØpesedde l mot yrkesforb ud blir spredd på Andfossen . Løpesedde len tar utgangspunk t i at vikaren ikke får fast jobb. LØpesedde len er undertegn et
Bi.rke:Oein er 'n.
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KÅ PÅ BEHOLDE JOBBEN SI11!

e)J .har ans at t en rekke folk med høgre utdanning som ti l og med har sagt at de
ikke tror de vil bli. Gjennom denne argumenteringa om utdanning har dessuten J.
viet at han ser ned på kroppsarbeid. Han mener tydeligvis at enhver med vett i
hue og utdanning vi l sky slikt arbeid . Det bør v i huske vi som står i pr o,·.. 1,._

INGEN OPPSIGELSE I JULEPRESANG!

Dett.e er i korte trekk utviltl1Dga ··:ba --begynte l ·j"obbe her til bal) :tikk
brev fra Johansen om å slutte 1 ·og for.eningstomannen avslo å hjelpe hem.
6.sept.

begynner på Andfoqaer: som vikar f
ben han om.: A 'bli .fast aaeatt..

carSe;e:Pt~\tohana~n l~v.er A
22. sept·.

t!

o,~

3 ukel' .• Etter ei tid

ha+ ingen

utover de 3 vikarllkene.•

calO.okt . Johan_s en vil ilfke ~ Dlte om ~settelåe forelQ!pig. ·

ca25.okt. Johansen gir beakje!i om.. at ~·· ma Yil anse~te
t>~skjed om at · han kan f ort se"tte. l4 dQ8er eller l måned.
ca l.nov. Nærmere samtale med Johansson som fastholder at han ikke _v il ansette
ca26 . okt . - får

- · IJ. kan· :fortsette
calO.nov. J oh . b l ir bedt om en

tii

gnilm

~·· des .
til at han nekter ansettelse. Jo~· .kan

ikke gi noen grunn.

-l &.nov.

Brev til klubbstyret med spø r smål om

l? .nov .

e.:tår akri:ftli'g beskjed om å slutte l.dea.. Får avslag fra ':tore:rrlngsfo rmannen om stø.tt e .
·

støtt~.

•• har fAtt l ønn som fast ansatt - l kr mindre ~ pr time enn ved midlertidig an- settelae . Joh . har 'lovet å :ætte på dette , men ennå ikke gj or t det. Lønningskontoret fikk ikke beskjed om at f.kun var midler.tidi g anset~. ~ .h.Q.r sagt til
l ' s arbeidskamerater at t.sjøl ønsket å slutt~ . Det ser ut s om at J,h~r forsøkt
~ støra:t mulig grad å skjule at han vil !!!:ende e .på porte~ .
Har J . saklige argumenter for at a. må slutte? Jeg mener nei. Argumenten e hans
tåler ingen k r itisk vurdering.
J . a ier:
l) Han har folk nok. Etter at t.ba om :fast ansettelse er det blitt ansatt ca
10 arbeidere, -h vorav 3 på 24 hvor t.j obber. Fabrikken har gjentatte ganger søkt
etter folk. Flere kommer til å slutte om kort tid.(l!Zl alæl 1 mili tæret). På
hele :fabrikken llnder ett er det for få folk. Foreningsetyret jobber med å tå
økt bemanning på flere maskiner.
2) •• må slut te p.g.a.at det kQmmer en cy maskin. Dette er det eneste argr..•.•~.:nt.
a.får i den skriftlige oppsigelsen. Der. .m det skulle være vanlig praksis i
industrien vil l e det vært uhoJldbare og u akseptable tilstander. Dette argumentet
holder ihvertfall ikke nAr J .stadig ansetter nye folk.
·
3)l.kan ikke bli ansatt fordi han har høgre utdannelse og J .tror derfor han ikke
vil bli og kan følgelig ikke læres op p.
a)Dersom t.mA slutte holdes gjennomtrekken ve d.like. J .har i a llefall i ord gått
inn for A få slutt på gjennomtrekken.
b)Selvom ledelsen har snakket om opplæring i flere.,å_r er kun et fåtall blitt
opplært . Nye arbeidere får idag vanligvis ikke eng~ng en kort instr.1ksjon av
ledeleen/fo:nnennene . De må lære jobben av arbeidskameratene.
c)J .har sjøl sagt at det kun er en liten fast kjerne folk som skal opp lære s.
Må alle som i kk e får opplæring s lu tte?
d)Mesteparten av opplæringen vil bli kort og enkel fordi arbei det er stor t sett
enkelt. Det vil ikke være vanskeli g for fabrikken å lære opp folk soin kun skal
være her f . eke.lår . For tida blir det ansatt ca 50 i året . Mange jobber ikke e ngang e n måned sjølom de er b litt lovet opplærihg.

som vi ser holder ·ikke J . 1 s ·argumenter . J . må ha en annen g~ til at •• må gå .
Undersøker en nærmere ser en at J . driver :politisk~ a·v . ~ olk . i.sett'er
ut i livet y~kesforbudkampanjen til No.:rgee Arb'e"n.SgJ...verforelii.ilg-~~ En k_ampanje
som har ti.l hensikt å hindre at- arbei dere som sloss for arbeidsfolks interesser
ska l få •jobb.og skremme arbeidere ..f:ca._J._slo_ss for sine interesser .(som .f . eks .
høgre llltllll, skikkelige arb eidsforhpld ,.mot hun~ si~_ og sjikane:r::ing av arbeide-re).
Yrkesforbudkam.p'anjen er en reaksjonsir ', 1demokratisk og lovstridig r.~e å
underteykks ~l.g:.]:lx_ei:e_I:fi....:.b.~veg&ls--e blant· .arbeidsfolk mot ka.Pi ta)-istenea
.rovdrift på _og diktatur ~ver arbeid~sfo~.k ·
J . er ivr:i,g med i kampanj~n:
·
··
a)Han kTys"s forhører "f'6 lk ved · ansett'eJ.ser og· spør om slik som per.s~onl~e for hold , interesser, po l itisk inn~:!tU~ing, interes:j:~e for f~foreningsarbei.d osv .
b)Han sjekker grundig med siste arbeidsgiver (del av NA:F 1 S direktiv på hvor dan
gj·erlnomfØre yrke'.irforbud.k'am.panj·e n) . ·
.
···
_
..
.·
c Han forsøker å presse ut kampinnsti-l t e folk veg. å sette dem på de verste
jobbene.
· - ·
d)I t. •8 tilfelle har han -gå:tt åå ·langt at han ikke .vil ansette han: . p . ~ . a •
mistanke . (det spiller. sj~~sag~ også eQ. r9lle ~ t . . er ju.rist og det er litt av
hvert å henge seg opp. i På AndfoaaenY.
.
.
··
•
Vi må slå fast at alle har rett til jobb og meniogafrihet og alle forsøk på
A- frata folk dis.~e . - re;t.t igh.e tene må bekj~pes.
.
Når ,!oretdngefQnL~rm.en ;_ gQd.tar .. J .• '~ . beg;r;u~els~ }'or ~t l.må .slutte og · i til l egg
godtar J . te .a rgum.eD.t om at fo;rening~ ikke kah ~;t.ana.e sei? inn i ansette~ses 
saker .lar foreni.Ilgsfo~en J .få ;tritt• e.pi'ilerom. Sam.t idig hindrer ha~ at
det b;eie sym.pa;J;ien og s t~.itel}· .•• har fo:r;-.• a_t , han'.'m~. f _å f?rts·e~te blir organisert
til et krav om . .at t. skal ~ilb~s fast an~ettel.s!'!· (han har job-bet her 3mnd .l. des)
Flere andre steder , bl.a . på Tollpost i Oslo. og på Tangen verft i Kr~e:r:ø, har
fagforeningen reist kampen mot ledelsens yrkesforbudkampanje . På Tpllpo.st
var protest mot yrkesforbudkamp~n·jen · .en del av grunnlaget for en l - times
streik. Dette. er bra eksempler- ·på hvo-rdan den reaksjonære yrkesforbudkampanj en
b"ør mates .
KREV FAST ANSETTELSE FORMEI TIL JOHANSSONS ANSETTELSESPOLITIKK OG YRKESFORBUllKAMl'ANJEN TIL NAF
·NOE LIED ANSBTTnSJlSPOLITIKK_~N Å GJØRE

FAGFORENING. -~

FAGFORENINGA MÅ FORSVARE RETTEN T'IL ARBEID OG MENINGSFRIIL.
~

Birkebeiner 1 n

Ca 21/11 Personalsje fen spør en arbeider, JØrgen, om han har laget løpeseddel en.
(Nå prøver ledelsen å "bygge opp noe å ta ham for." Resultatet av dette er
den muntlige advarselen som er omtalt i det åpne brevet).
28/ll

JØrgen får skriftlig advarsel. Han ber om å få snakke med direktøren for
å få begrunnet advarselen. Direktøren vil ikke begrunne. advarselen.
JØrgen sier at han mener advarselen er usaklig og ber direktøren trekke
den tilbake. Direktøren nekter. Han sier istedet at han prøver å ikke forskjellsbeha ndle folk og at det er anledning til å komme med kritikk av
ledelsen. Han liker imidlertid ikke hva han kaller "anon e" brev.
ADVARSEL

Dato,

1977 .l l . 28.

Vi viser til · ~e anonyme skriv som de siste dager har vært
spredd i -b e driften og også sendt Ledelsen- undertegnet
Birkebeiner 'n, - særlig til slcriv mottatt her den 21. ds.
Vi har bragt i erfaring at disse skriv er skrevet av Dem.
-skrivene inneholder en rekke uriktige påstander om
bedriften og om navngitte personer. På~tandene er tildels grovt sjikanerende og injurierende .
Vi finner at dette er et grovt brudd på Deres plikter
overfor Bedriften.
Vi vil med dette meddele Dem en siste advarsel. Ytterligere forsØk fra Deres side på på utillat e lig måte å
skade samarbeidsfo rholdene ved bedriften eller pliktbrUdd
fra Deres side vil uvegerlig fØre til at Deres arbeids forhold ved bedriften vil bli vurdert.

ANDFOSSEN KRAFTPAPP A/S
.

han er

5)J .harforetatt en 11 su0jektiv vurderi.4g 11 • Er . i~e dette å innrømme at han
~gu.menter fot: at .l. mA slutte? (Ia~le·fall ingen han tør si ) .

.
Opp aneetteleeeepøremåle t· ra~kt-.

...... kan fortsette midlertidig

;j~::no~;~~=:tJ ;:"~. ~:n:r~!i:~l;~::n!~l t!n: 1 ~~\ ~~n~!~:d j~~~r;t

flink og synes det var en f ordel om a. ba om å få fortsette.

/

. .. ---A:::c.c.=f__.___..._,_~K. Grinde-Ander sen
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29/11

JØrgen leverer åpent brev til direktøren og deler det ut til arbeidskameratene.

Avskrift
Oslo, den 28.november, 1977
APENT BREV TIL GRINDE-ANDERSEN, DIREKTØR PA ANDFOSSEN KRAFTPAPP.
/

Jeg kan ikke akseptere den skriftlige advarselen jeg har fått av deg. · Heller ikke den muntlige
som jeg har fått av din personalsjef. Begge advarslene er usaklige og bevis for at ledelsen
driver personforfØlgelse på politisk grunnlag.
l. Dersom det er riktig at jeg har skrevet løpeseddelen som du beskylder ~eg for å ha gjort,
hva har det å gjøre med brudd på mine plikter overfor bedriften? Hvilke samarbeidsforhold har
jeg skadet? Du svarte ikke da jeg spurte deg. Du bØr gjØre det nå.
2. Jeg mener det som står i løpesedlene er korrekt. Disse advarslene er et temmelig dårlig
forsøk fra deg og din personalsjef på å avlede oppmerksomheten fra den politiske silinga som
foregår på jobben. Denne politiske silinga er sakas kjerne. Hadde ikke den funnet sted hadde
jeg heller ikke fått noen advarsel. Johansson har ikke på noe punkt gått imot argumentasjonen
i lØpeseddelen om •.. (vikaren, vår anm.), sjøl om han er blitt oppfordra til det . Du hevder
at påstandene i løpeseddelen er "uriktige" og"til ··dels grovt sjikanerende og injurierende",
du må også argumentere ior at du har rett. At du er direktør gir deg ingsn automatisk rett til
å beskylde arbeidere for å være løgnere. Jeg mener at når ... ikke blir tilbudt fast jobb, er
det et bevis for at løpeseddelen har rett.
3. Advarslene til meg kan forstås dit hen at du ikke liker at det blir delt ut løpesedler på
din bedrift, og at slik virksomhet kan bli rammet av arbeidsreglementet. Ifølge Grunnloven
hører meningsfrihet, ytringsfrihet og trykkefrihet med til de demokratiske rettighetene i
Norge. Grunnloven presiserer at det gjelder alle, dermed også kartonnasjearbeidere på Andfossen.
Du mener vel ikke at arbeidsreglementet setter til side Grunnloven? Jeg vil oppfordre deg til
å verne om de demokratiske·rettighetene, ikke angripe dem.
4. Advarselen som jeg fikk .av din personalsjef var for det fØrste for å nekte å gjøre en jobb
som jeg ikke pleier å gjøre, samtidig som det var nok å gjøre der jeg var. Jeg vet etter å ha
snakket med arbeidskamerater at dette har skjedd flere ganger uten at folk har fått advars el.
Hvorfor får jeg advarsel.? For det andre var advarselen for å "gå vekk fra maskinen" mens jeg
hadde pause. En rekke folk "går rundt" på bedriften når de har pauser. Mine arbeidskamerater
mener dessuten at det sk~lle bare mangle at en ikke kunne komme seg vekk fra bråket på pappmaskinen når en har pause. Du sier du håper du ikke gjør forskjell på folka på gulvet. Jeg
håper du slutter å gjøre forskjell på meg og andre.
5. Til slu.tt vil jeg nevne at til mandag ettermiddag hadde 38 skrevet under på at ... bØr få
fast jobb. Det er ikke helt utenkelig at det er et rettferdig krav. (Flere andre har sagt de er
enige, men de tør ikke skrive Under. Det sier vel litt om miljøet og det ynkelig~ livet til
de demokratiske rettighetene på Andfossen.) Kanskje er det heller ikke uten grunn at løpesedlene er gitt ut under pseudonym.
6. Til slutt vil jeg oppfordre deg til å ansette
· Med hilsen
Jørgen (sigp. l

30/11

Vikaren må slutte. Bedriften har silt ham ut på politisk grunnlag. 2/3 av
arbeiderne hadde skrevet under på at han måtte få fast jobb.
JØrgen blir kalt opp til direktøren og blir truet med sparken der.som han
ikke trekker påstandene om politisk siling tilbake. l og med at JØrgen har
skrevet det åpne brevet, har ledelsen nå et papir med navn på. Direktøren
som for få dager siden ville høre på kritikk og ville ha en åpen diskusjon (løpesedler med fullt navn), bruker nå det åpne brevet, ikke til å
svare på kritikken, men som en mulighet til å straffe personen som har
satt fram kritikken. så dypt stikker direktØrens demokratiske sinnelag!
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REFERAT FRA NØTE JO/ll-77
Tih•tede:

~--·

Stener Syversen
K.Roy Johansson
K. Grinde-Andersen

s påstand i brev av
Grinde-Andersen påpekte
28/11-77 om at det ~oregår politisk siling ved And~ossen.
Berl.ri:f+.en kunne ikke ha nette .;i-t:teonde !>A se.; OP; :forJan,._;te
at p;1\standen bli·:r,:. tilbaxeka,J.t skri~tlig innen · torsdag
~/12_ - kl~l500.
Samtidig ble påpekt den løpeseddelvirksomhet som ~oregikk
ved bedri~ten og som nu må opphøre.
Fore:tigger -ikke tilbakekallelsen som nevnt, må bedri~ten
avskjedige herr

l/12

cTØrgen blir avskj ediget! Ledelsen truer med å hente politi dersom han.
ikke raskt forlater bedriften. Den juridiske rådgiveren til Jørgen bllr
kasta ut.
AVSKJED

Dato,

1 977.12 . 01.

De avskjed~es fra Deres stilling i Andfossen Kraftpapp A/S
me_d Øyeblikkelig virkning.
Arsaken til avskjeden er at De under henvisning til de
forh old som ble p åta lt på mØt et på vårt kontor den 30.
f.mnd. ikke har trukket tilbake de beskyldninger De har
fremsatt .i Deres åpne br ev av 28. f .mnd. til direktØr
K. Grinde~Andersen.
ForØvrig viser vi også til den begrunnelse som er tatt inn
·
i vårt brev til Dem av 28. f.mnd.
Dersom De vil gjØre gjeldende at avskjed en er urettmessig,
har De rett til å kreve forh and ling og reise sØksmål etter
best emmelsene i arbeidsmiljØlovens § 61 . Krav om forhandling må fremsettes skriftlig overfor oss innen 2 uker etter
mottage lsen av dette brev.
SØksmål må reises innen 8 uker fra forhandlingenes avslutDersom forhandling ikke er holdt, må sØksmål reises
ning.
innen 8 uker etter at avskjeden fant sted . Hvis De bare
vil kreve erstatning, må De reise sØksmål innen 6 måneder
·
~ilsen
etter at avskjeden fan t sted.
.pr·

2/12

pr~· - A~~:z~:_::::~

AlS

-~-\,___\....._LL ~ ~~--.....____....__

/

K. Grinde-Andersen

·

LØpeseddel som krever JØrgen tilbake på jobben blir delt ut utenfor
Andfossen.
avskjeden 1Klce ba.rc et angrep på lørgen, cen et alvorl18 a.ngrcE pA n.l l t::

D ~-~ .t~·LI 'i' I :JK'-~ O!' ~.lGELSEN AV JØRG Elf ER ULOVLIG
JIIRGEII llÅ l'Å JOBBE!! TILBAKE l

I går t'ikk Jørgen avskjed på dagen
1.ll ti.matum og krevd
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gl\ t i l ao.k :.J Ot bedriften.

Vikaren kom til Andfossen 6/9-1977.
Han ble først midlertidig ansatt for
tre uker. Deretter søkte han om fast
ansettelse. Han likte seg godt på bedriften og ville gjerne fortsette.
Arbeidskameratene trodde han ville få
fast ansettelse med en gang han ba om
det, og bedriften hadde en annonsekampanje gående der de søkte etter
f o lk. I løpet av tre måneder ble
vikaren forbigått med ansettelse minst
10 ganger. Hver gang han har bedt om
fast ansettelse har personalsjefen,
Johanson, kommet med unnskyldninger
som er tilbakevist som grunnløse. Det
ble delt ut en løpeseddel som tilbakeviser alle argumentene til personalsjefen, denne er han bedt om å svare
på, men det har han ikke gjort.
Etter tre måneder måtte vikaren slutte,
til tro ss for dårlig bemanning.
HVORFOR?
Hva er grunnen til at vikaren ble
nekta fast ansettelse? Personalsjef og d~if~sjef Johanson er stadig
rundt på bedriften for å vokte på
arbeiderne. Arbeidsforholdene er som
kjent dårlige. På den ene sida gi~
bedriften blaffen i arb eidernes liv
og helse, på den andre sida vises det
en åpen forakt for det arbeid som utføres, ved å henvise til at folk med
utdanning burde være "kloke nok" til
å holde seg unna slikt arbeid, Denne
vikar e n hadde utdanning. Han ~r også
sett sammen med andre arbeidere som
har gjort seg kjent for en uredd stil
og vilje til å kjempe for arbeidernes
interesser. I sin frykt for at opposisj o nen skal vokse, nekter Johanson
å ansette folk som han kan ha mistanke om er kampvillige.
FORENINGSSTYRET STØTTER BEDRIFTEN
Foreningsformannen, som også sitter
i forbundsstyret i Grafisk, gjØr
ing e n ting. Ved direkte henvendelse

. til foreningsstyret nekta de å ta opp
saka ~ Begrunnelse: de kan ikke legge
seg opp i styringsretten til bedriften!
Og dessuten har forbundet sagt at det
ikke er noe å gjøre med saka~
På et fagforeningsmøte om lokale forhandlinger ble det fremma forslag om
at saka til vikaren enten skulle tas
opp på møtet eller at det skulle vedtas at den skulle opp på neste møte.
Foreningsstyret avviste det hele med
at dette ikke sto på dagsorden! Det
ble holdt en parodi på en avstemning
om møtet skulle endre dagsorden
eller ikke.
Det er levert skriftlig forslag til
f o reninga om å ta saka opp raskt og
et vedtak sfor~ lag e r formulert: Krav
om at vikaren får job ben. Dersom
·i kke må foreninga v urdere nærmere
tiltak. Vikaren skal umiddelbart tilbys medlemsskap i foreninga. De·tte
er ikke blitt behandla.

HVA GJORDE ARBEIDERNE?
Arb eiderne på Andfossen satte igang
en underskriftskampanj e da det ble
kjent at vikaren måtte slutte. Ca
2/3 av arbeiderne skrev under på
liste. Vikaren var go dt likt, og
utførte arbeidet sitt slik han skulle.
Likevel får han ikke fortsette.
Johanson skylder på at de ikke har
b ruk for ham (se oppsigelsesbrevet
som er gjengitt her), men v i som
jobb er på b edriften v eit at det er
en blØff. Det er underbemanning og
my e fra vær på bedriften, og de har
altså ansatt ca 1 0 andre, så hvorfor ikke denne vikaren ? So m Johanson sjøl sa, har han ved å foreta en subjektiv (les politisk) vurdering, ·kommet til at vikaren ikke
kunne få fortsette.
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,YRKESFORBUD PÅ ANDFOSSEN KRAFTBl ir ne kt a fa st PAPP:

a

:

sa kli g gr un n
En arbeider ved Andfossen Kraftpapp AlS i Oslo, som er midlertidig
ansatt, får ikke fast ansettelse til
tross for at han har søkt om det.
Arbeideren har jobba på Andfossen i
tre måneder, og i løpet av den tida
har han blitt forbigått ved fast ansettelse minst 10 ganger. Bedriften
averterer også etter ny arbeidskraft.
Arbeideren har nå fått skriftelig beskjed fra personalsjef Roy Johansson
om at han må slutte fordi bedriften
får en maskin, som gjør at det ikke er
bruk for ham lenger. Hver gang arbeiderim har bedt om fast ansettelse, .
har personalsjefen kommet med unnskyldninger som er blitt tilbakevist
som grunnløse. Det er blitt delt ut en
løpeseddel på Andfossen som tilbakeviser alle argumentene til personalsjefen. Han er blitt bedt om å svare
på løpeseddelen - men han vil ikke
gjøre det.

Når personalsjefen
har et eneste holdbart argument for at arbeideren ikke får fast ansettelse, og han
fortsatt ikke blir tilbudt fast jobb, er

det klart at personalsjef Johansson
driver politisk «siling». Dette er den
alminnelige
oppfatninga
blant
arbeidsfolka på Andfossen.

HVORDAN ER ARBEIDSFORHOLDENE PA ANDFOSSEN~
LØNNA
LØnna på Andfossen ligger langt under
gjennoms nittlønna for en industria rbeider i Oslo. IfØlge NAF ligger
gjennoms nittlønna på kr 37.43 for 3.
kvartal 1977. På Andfossen er begynnerløn na kr 27.66 pr time, og øker
til kr 29.41 etter 3 mndr. Norsk Grafisk Forbunds statistik k viser at pr ·
31.12.76 ligger ukelønna på Andfossen
61 kr under gjennoms nittet for andre
kartonnas jearbeide re. Dessuten er
kartonnas jen en lavtlønns gruppe inna-

for Grafisk. IfØlge samme statistik k
ligger f.eks.gjen nomsnitt lig ukelønn
for en trykker 234 kr over ukelønna
på Andfossen .
ARBEIDSMILJØET
Svært mange av folka på Andfossen er veldig misfornøy de med arbeidsm iljøet og
det er ikke uten grunn. Det er fullt
av støv og skitt overalt, og folk som
har jobba der i flere år kan ikke
huske at det noengang er blitt gjort
skikkelig reint. Ventilasj onsanlegg et
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er ytterst mangelfullt, og flere steder ute av funksjon. Den sterkt forurensede lufta (papir - limstøv, trykkfargedamp m.m.) og den kalde trekken
er svært plagsomme.
STØY
Det er mye støy fra maskinene og nye maskiner gjør det stadig verre, men det
blir ikke gjort noe for å dempe den. I
2.etg.er det 3 10-minutterspau ser der
maskinene skal slås av. I l.etg.har de
men de får
' ikke slike støyfrie pauser,
1
ta tilfeldige pauser når maskinen stopper for omstilling el.l. -hvis det da
ikke er annet å gjøre (det er det som
oftest). I denne etasjen er støynivået verst, det er målt opp til 96
decibel (85 decibel er invalidiseringsgrensen) .
DAMP
I 3.etg.er det en maskin som vokser
pappesker. Under voksinga blir det
damp i rommet, for voksen varmes opp
til .en flytende film, som ødelegges
av trekk. Derfor er det ikke tillatt
å åpne vinduer eller dører under produksjonen. Arbeiderne må altså jobbe i
et nærmest hermetisk lukka lokale som
er fylt av damp og røyk. Folk som
jobber der får forskjellige plager;
vondt i halsen, svimmelhet, hodepine,
spesielt trette. Vi har spurt flere
ganger om dampen er helsefarlig (bl.
a.p.g.a.PVC-inn hold)men vi har ikke
fått svar. Dampen må fjernes - f.eks.
med avtrekk - men på tross av flere
henvendelser gjør bedriften ingenting for å fjerne dampen. En arbeider
som rettferdig tar opp saka, er allerede blitt forsøkt stemplet som
"bråkmaker".
PAPPMASKINEN
på pappmaskinen i l.etg.brukes det formalin i noe som kalles friksjonsbelegg .
Når det har vært kjørt med friksjonsbelegg hele dagen, svir det i øyne,
nese og hals. Dessuten er hendene uttørret. På tønna som friksjonsbelegg et
blir tappet fra står det at en skal
unngå å få stoffet på klærne og huden.
Slik som produksjonen er nå er det
umulig. Flere av dem som handterer
papp i l.etg.har lett for å få verk
i sår som de får når de skjærer seg på
pappen. Dette tyder på at enten pappen
eller limet inneholder giftstoffer.
I taket over pappmaskinen henger det
et svært anlegg for å samle vrakpapp
som skal presses i svære baller. På

toppen av anlegget er det en rekke
tøyposer som lufta som transporterer
vrakpappen unnslipper gjennom. En
ting er at anlegget med alle tilfØrselsrørene bråker infernalsk, noe
annet er hva som skjer dersom det
blir brann/eksplosjo n i anlegget. Da
vil brennende pappbiter hagle over de
som jobber pa pappmaskinen og i nærheten av denne. Vanligvis blir slike
anlegg montert utenfor produksjonslokalene, f.eks.oppe på taket. På Andfossen har man imidlertid, for å spare
penger, sett bort fra sikkerheten og
arbeidsmil]øet og montert anlegget
inne i produksjonslok alet. ·
HAR BEDRIFTEN RÅD TIL Å BEDRE
ARBEIDSFORHOLDA?
På julebordet skrØyt direktøren av at
det var blitt investert i nye maskiner for flere millioner kroner og at
de har planer om å kjøpe en ny tomt.
Det er helt tydelig: Når det gjelder
å øke produksjonen kan bedriften pøse
ut millioner. Men når det gjelder å
verne arbeidernes helse vil de ikke
ut med ett øre!
Den dårlige lønna og de elendige arbeidsforholda gjør at det er stor
gjennomtrekk av arbeidere. Flere arbeidere har gått på dagen når de ser
hvordan det er på Andfossen. Svært
mange slutter etter kort tid. Bedriftsledelsen benytter seg også mye av
korttidsansatte folk. Ved siden av at
det er økonomisk fordelaktig, gir det
bedriftsledelse n mulighet til å gi
folk "ekstra prØvetid". Gjennomtrekken er en belastning for de ansatte
som stadig må jobbe sammen med og
lære opp nye folk. Gjennomtrekken
gjør det også vanskelig å skape et
godt miljØ og kameratskap blant folk ·
og vanskeliggjør fagforeningsarb eidet.
SKJERPING AV UNDERTRYKKINGA
Folk på Andfossen er vant med å bli
trakassert og utskjelt av formenn. Når
produksjonen ikke går fort nok etter
ledelsens mening, er det arbeiderne
som får skylda for å være late og udugelige. Det er et stadi~ jag og mas
for å holde tempoet på topp, og arbeiderne blir vokta på og passa på så
de ikke skal gå for tidlig til matpausene eller opp i garderoben.
Nye ansatte, som enda ikke er kommet
skikkelig inn i arbeidet, får høre at
de er late og giddeløse.
Folk som har vært lenge på Andfossen
sier at det ikke var så ille fØr. Det

_q . .
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er tydelig at den skjerpa undertrykkinga i det siste er et "svar"
på opposisjonens framgang.
ENKELTE I FAGFORENINGSSTYRET ER
BEDRIFTENS "ORDENSPOLITI"
Den økende kampviljen blant arbeiderne skremmer bedriftsledelsen og dens
svar er hardere undertrykking. Det er
en kjent sak at formenn og noen fra
fagforeningsstyret går rundt og
skremmer folk, særlig fremmedarbeidere, fra å være sammen med eller
snakke med folk de mener er i opposisjon. Det sier mye at de spesielt
"kaster seg over" fremmedarbeidere
som er en spesielt hardt undertrykt
gruppe i det norske samfunnet.
Selv privatlivet til folk prøver de
å få kontroll over. En kveld hadde
noen arbeidere tatt en prat over en
kopp kaffe. Dagen etter gikk en fra
fagforeningsstyret på noen fremmedarbeidere, en for en, og spurte dem om
de hadde vært der, hvem andre som var
der osv. De er livende redde for at
arbeiderne skal komme sammen for å
ta opp hva de kan gjØre, derfor prØver de å "skremme" folk fra hverandre.
Et annet eksempel: To arbeidere kunne
ikke begynne å kjøre maskinen før om
en halv time fordi d~n ikke var varm.
Derfor gikk de ned i l.etg.for å hente noe de hadde bruk for til produksjonen. Etter en stund kom formannen
fra deres avdeling. Han var rasende
og skjelte dem ut. Ha,n . _hadde lett
etter dem over hele fabrikken for de
hadde ikke lov til å gå i andre
etasjer, men måtte holde seg på
plassen sin, påsto han.
At ledelsen skjerper undertrykkinga
viser også at et gammelt reglement
for 10-minutterspausene er blitt
hengt opp på nytt. Her heter det at
røykepauser må tas på anviste plasser.
Det står også at det ikke er tillatt
å forlate den mas~inen en jobber ved
i pausene. Det er vanlig at folk
samler seg rundt spesielle bord og
røyker og drikker kaffe i disse pausene sammen med arbeidskameratene.
Bedriftsledelsen prøver altså å kontrollere hvem som snakker med hvem et samla grunnplan er det den frykter
mest av alt.

klo.s~k:CU1lptn
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4. op~l 1qll

Kla.~coelc<bnptn ~O.Oftil

lqll:

Retting om Andfossen

En arbeiderko rresponde nt
har sendt oss en rettelse til en
artikkel han skreiv i nr. 29:
«Om livsfarlig arbeid og et
verneombu d», en artikkel om
arbeidsfor holda
på
Andfossen Kraftpapp A/S. I rettelsen heter det bl.a.:
.
I artikkelen står det at ei
gangbru ikke er bygd . Den
ble bygd etter at artikkelen
blei sendt til Klassekam pen.
Bygginga av brua er en seier
for dem som utfører vedlikeholdsarbei det, og brua kom
opp som følge av deres krav
om å få sikra arbeidet.
I artikkelen står det at fagforeningsf ormannen hadde
vært verneombu d. Det er
ikke riktig.
Setninga «Verneom budet
flyr bedriftens ærend>>, er av

verneomb udet
sjøl
og
foreningss tyret blitt oppfatta
som beskyldnin ger i retning
av at han har hemmelig e avtaler med bedriften. mottatt
bestikkels er osv . I artikkelen
står det ingenting som gjør el
slik tolkning mulig. .. Sam tidig må det slås fast at det er
bare bedriften som tjener på
at sikringstil tak ikke straks
blir gjennomfø rt, at livsfarlig
arbeid blir utført, at arbeidervernlov en ikke er allment
kjent. at det ikke reises en
brei og grundig diskusjon i
foreninga om arbeidsfor holda, at verneomb udet ikke
aktivt går i spissen for å
mobilisere arbeiderne for å
få bedra arbeidsfor holda.
Arbcidcrko rrcspondc nt

And fossen

Kraftpapp

Peterso n & SØn A/s i Moss kjØpte
Andfos sen Kraft.pa pp i l 9 76. De.tte
selskap et eier dessute n Sarpsbo rg
Papp, Polyco at A/S, Norsk Papirembala ge, EDS Cellulo sefabri kken AB,
Hølen Kjemisk e A/S og Nor-sek k A/S.
I 1976 solgte Peterso n & SØn for
497 mill kr. og ekspor ten var 222
mill kr. Selska pet er det 31 største
i Norge regnet. et.ter antall ansatte
(1888 ansatte i 1976). Omsetn inga
var 263.000 kr. pr. ansatt samme
året.
Andfos sen Kraftpa pp er det 428.
største selskap et i Norge rn<~d ei
omsetn ing på 40 mi ll kr. i 1976.
Pr. ansatt var omsetn inga 206.000 kr.
og det var 194 ansatte .
I 1976 Økte salget med 63,3% og
oversku ddet var 587.000 kr. ~ forhold til omsetn inga var oversku ddet
1,4 % og i forhold til egenka pitalen
var det på 19,5 %. Til sammen ligning
hadde Sarpsbo rg Papp (135,5 mill kr.
i omsetn ing og 525 ansatte ) et overskudd på 13,8% i forhold til egenkapital en.

•

1

Bra år ifjor for
Peterson-gruppen

Peterson -gruppen s samle·
de konsern omsetni ng · i
1977 vil ligge på ca. 530
millione r kroner, ;en stig·
ning på ca. 5% i forhold til
1976. Denne stigning må
betrakte s som bra, tatt i
betraktn ing de dårlige
konjunk turer ·
trefored ·
ling. Det er spesielt ipdu·
striemba llas je
på
det
nor_ske marked som bar
gket i innevær ende år.
Ko;;sern ets driftsres ultat
·. vil bli vesentlig bedre eim·
ifjor, opplyser direktør
Ralph Mollatt.
Cellulose- og papirprodu ksjonen,
. samt alle emballasje avdelinger ,
har gått 'uten permitteri nger eller
produksjon sinnskrenk ninger i år.
Bedriften har va lgt å kjøre fullt i
alle avdelinger , selv om det også
innebar aksept av tildels svake
priser fra eksportma rkedene. Den
siste svenske devaluerin g i august/ september i år har forverret
denne situasjonen .
De store beholdning er av tømmer er i løpet av året redusert til
et normalt nivå, og vi har ikke ferdigvarer av betydning på lager
ved årsskiftet.
Alle miljøverni nvestering er er
· gjennomfø rt ,

11977. Konsernet s likv

(Kilde: Norges 1000 største bedrif ter)
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Som de fleste nOr$ke eksportbedrifter ser vi med 'bekymrin g på
·kommend e år, spesielt på b~k
grunn av de siste rapporter om
den svake konjunktu r i de fles~e
vest-europ eiske land, noe som kan
slå tilbake på det norske marked,
sier direktør Mollatt.
·
- Hva skjer med Tofte-prosj ektet, hvor står den saken nå?
=- Jeg har intet hørt fra Industrideparte mentet. Men vår påstand er at ved valg av Moss-alter . nativet, vil landet spare. en milli·
ard kroner og samtidig få en like
fremtidsre ttet struktur i trefore~
lingsindus trien. Det er der:for med
spenning vi imøteser Regjerin·
gens avgjørelse av den saken i
første uke av det nye år, sier direktør Ralph Mollatt til Aftenposte n, :.
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FAG-rORENI NG-S FOR MAN NE N
FAGFORENINGSFORMANNEN SLO HANDA AV ARBEIDERNE OG HJALP I VIRKELIGHETEN
BEDRIFTSLEDELSEN MED Å FJERNE ARBEIDERNE
Fagforeninga på Andfossen har i en
årrekke vært dominert av nåværende formann. Han er i tillegg forbundsstyremedlem i Norsk Grafisk Forbund. Foreningsformannen har hovedansvaret for at foreninga er svært
passiv. Det er få medlemsmøter og
nivået på det faglige arbeidet er
lavt, f.eks.finns det ikke studieansvarlig i foreninga, sjØl om vedtektene krever det. Dette er sjØlsagt en
fordel for formannen. Han får mindre
motstand mot klassesamarbeidspolitikken
sin.
FORENINGSFORMANNEN SVEK VIKAREN
Som beskrevet i stykket "Saka om
vikaren som ikke fikk fast ansettelse", gjorde foreningsformannen ingenting for å hjelpe
vikaren.
FORENINGSFORMANNEN SVEK OGSÅ
JØRGEN
Da direktøren trua JØrgen med sparken, . var foreningsformannen til
stede. Han sa ikke ett ord imot
direktøren. Det at et medlem av
den foreninga han var formann i
ble trua med sparken, fant han
tydeligvis helt i orden. JØrgen ba
om å få foreningsmøte-om avskjedstruselen. Det avslo formannen med
den begrunnelsen at truselen var
en privatsak mellom direktøren og
JØrgen. Dessuten kunne ikke JØrgen
vente å få hjelp fra ham når han
alltid hadde kritisert foreningsstyret.
FORENINGSFORMANNEN TVANGSUTMELDTE
JØRGEN
Rett etter jul fikk JØrgen fagforeningsboka sammen med et brev hvor
det står at han er utmeldt av foreninga fra kassereren i foreninga.
Begrunnelse for utmeldinga mangler.
Boka er heller ikke blitt fØrt siden
uke 48 i 1977.
JØrgen kontaktet kassereren for å få
en begrunnelse på utmeldinga og fikk
vite at det hadde skjedd etter ordre
fra foreningsformannen. Foreningsformannen begrunner utmeldinga med at
"de har ikke medlemmer i foreninga

.,

som ikke jobber på Andfossen", og
hevder at utmeldinga har skjedd
etter styrevedtak. JØrgen får imidlertid ikke se styrevedtaket.
Av kassereren i Grafisk forbund fikk
JØrgen vite at det er vedtektstridig
å foreta utmeldinger på denne måten,
og han karakteriserte framgangsmåten til foreningsformannen som
uhørt. Det vanlige, som også er
korrekt etter vedtektene, er at en
står i foreninga til en melder seg
inn i en ny forening, eller sjøl
melder seg ut. Når foreningsformannen
nå meldte JØrgen ut vil det i praksis
si å suspendere ham. Dette gjØr han
for å hindre JØrgen i å få tatt opp
avskjedigelsen i foreni
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Brevet som den oppsagte Andfossen-arbeideren fikk fra kassereren i Andfossen Fagforening.

FORENINGSFORMANNEN ER EN ENEVELDIG PAMP
Hvordan foreningsformannen har tedd
seg i ~isse sakene skiller seg ikke
grunnleggende fra hans handlemåte
tidligere. Foreningsformannen møtte
ikke på det foreningsmøtet som
skulle ta stilling til resultatet
av de lokale lønnsforhandlingene
som han sjøl hadde ledet. Han hadde
ingen gyldig grunn for å utebli. Han
var på jobb og var ikke syk.
Da Petersonkonsernet ville kjøpe
opp Andfossen, var en rekke arbeidere sterkt imot oppkjØpet. Fagforeningsformannen sto ved siden av
direktøren og talte for oppkjØp.
Da arbeidstida skulle forkortes
stemte ca 90% av arbeiderne på
et medlemsmøte for at forkorting
skulle tas samlet på fredagen.
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Fagforeningsfor mannen skrev under
på en avtale med bedriften om at
forkortinga skulle tas med en halv
time hver dag.
Ved tariffoppgjØre t i 1976 skrev
foreningsforman nen under på en ny
lønnsavtale med bedriften uten å
legge den fram for medlemmene. Avtalen snøt arbeiderne for et lavtlønnstillegg og ga dem en dårligere
bonusavtale enn den ~e hadde.
Den alminnelige oppfatninga er at
det ikke nytter å be ham om noe, at
han egentlig hører hjemme "på kontoret". Dersom noen likevel våger å
gåo inn på hans kontor for å be om noe l
far de ofte en kraftig skyllebøtte.
Ut fra de andre styremedlemmene får en
inntrykk av at foreningsforman nen også
er fullstendig eneveldig i styret.
Blir andre styremedlemmer spurt om
hva styret har gjort med forskjellige
saker, henviser de omtrent alltid til
foreningsforman nen, eller refererer
til hva han har sagt. Ofte gir de
også inntrykk av å ikke kjenne til

saka. Skal f.eks.forslag leveres til
styret, blir medlemmene også henvist
til foreningsforman nen av de andre
styremedlemmen e. Foreningsforman nen
er kort sagt en "eneveldig pamp".
FAGFORENINGSFORMANNEN HAR PRIVILEGIER
Denne måten å ivareta arbeidernes
interesser på har gitt foreningsformannen fordeler på jobben. Han
sitter som sagt på et kontor for
seg s~øl. Jobben hans er behagelig og
lett 1 forhold til det vanlige arbeidet på Andfossen. Bedriften kjører
ham heim fra jobben og gir ham
o.vertidsbetalin g jor den tida bilen
bruker fram og tilbake til Andfossen.
Rett etter at de to arbeiderne var
blitt sparket, spiste foreningsformannen og resten av foreningsstyre t
middag med bedriftsledelse n på
Frascati. Men foreningsforman nen
møtte ikke opp på julebordet til
bedriften. Han pleier heller ikke å
spise sammen med arbeiderne i kantina.

f
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At-so.ker på, ~~~

JØrgen ble sparket fordi han var en
kampvillig arbeider .. JØrgen har vært
talsmann for opposisjonen i fagforeninga i lengre tid; han har gått inn
for lokale forhandlinger, tatt opp
arbeidsforholde ne, gått inn for medlemsdemokrati i fagforeninga og nå sist tatt
opp saka til vikaren som ble nektet fast
ansettelse på politisk grunnlag.
Opposisjonen i fagforeninga har vært
voksende. Eks.: Ved de lokale lønnsforhandlingene i fjor hØst stemte 2/3
mot bedriftens tilbud på kr 1.35,
som også ble anbefalt av fagforeningsstyret. Kravet blant medlemmene var
kr 3.50. En underskriftsaks jon som
krevde at vikaren måtte få fast ansettelse fikk oppslutning av 2/3 av
arbeiderne på -bedriften. Bedriften
fØlte seg truet av at den arbeiderfiendtlige politikken deres er blitt
avslørt av fler og fler, og at
stadig fler turde opponere mot den.
Samtidig følte bedriftsledelse n seg
direkte truet på pungen og var redd
for at arbeiderne skulle kreve nye
lønnsforhandlin ger. Bedriftsledelse n

SKJEDD~

ville knekke den voksende opposisjonen
ved å sparke arbeideren som gikk i
spissen for de nevnte kampsaker.
, Kjennsgjerninge ne viser altså at
JØrge~ er sparket på politisk grunnlag. Se på faksimilene av forslagene
som JØrgen har fremmet. Er ikke
dette forslag i arbeidernes interesser?

FORSLAG TIL VEDTAK PÅ MEDLEMSMØTE
23/11-77.
l. Foreninga samlet til medlemsmøte
(vikaren,
23/11-77 krever at
vår anm.) tilbys fast ansettelse
på Andfossen fra 1/12-77.
2. Dersom ... ikke blir tilbudt fast
ansettelse, vil foreninga vurdere
hvilke tiltak den mener er påkrevd
å sette i verk.
3 . . . . skal tilbys medlemskap i Andfossen fagforening fra dags dato.

FO~ O'aX"" \t\nsen:lt
<UYJ~~·
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FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ARSMØTE 77
:Årsmøtet i Andfossen fagforening støtter
!fullt ut kravene til folka på "Slaget"
:og pålegger det nye styret å aktivt
jobbe for oppfylling av kraven,e.
Kravene er:
il.a) 80 kr i uka i ansvars / maskintillegg.
b ) Betaling for matpausene.
2. Pappmaskinen skal stoppe 15.30.
Dersom det ikke kan gjennomføres,
skal "Slaget" ha full bemanning fra
kl.7 . 00 til 7.30 og fra 15.30 til
16.00 og overtidsbetaling fra 15.30
til 16 . 00.
3. Det må øyeblikkelig settes igang
undersøkelser på hvor giftig støvet,
limet og friksjonsmiddelet er. Det må
samtidig klarlegges hvilken helsefare disse stoffene representerer.
4. Vifta i gavlveggen må skiftes ut
med en stillegående vifte.
Samtidig vil årsmøtet oppfordre
medlemmene sine til på samme måte
som folka på "Slaget", å reise
faglige / Økonomiske krav til diskusjon på medlemsmøtene.
Forslaget var innsendt av JØrgen og
flere av hans arbeidskamerater på
"Slaget".
ANDRE "FORKLARINGER" PÅ HVORFOR JØRGEN
BLE SPARKET
Det har blitt hevdet-en del andre forklaringer på hvorfor JØrgen ble sparket.
Disse vil vi nå ta opp og vise at de
er feilaktige.
"BRÅKMAKERFORKLARINGEN"
JØrgen har vært en bråkmaker og det er
derfor han er blitt sparket. Denne
teorien tar ikke utgangspunkt i virkeligheten. Den forvrenger for det
første det at JØrgen har vært aktiv i
fagforeninga til~t han er en bråkmaker. For det andre hopper den elegant over at årsaken til at JØrgen
har engasjert seg så sterkt, er de
dårlige arbeidsforholda og den lave
lønna. De virkelige bråkmakerne er
ledelsen som kjemper for at dette ikke
skal bli bedre, og de som støtter
ledelsen i denne kampen. Bråkmakerforklaringensgrunnlag er kommunisthets og
ny-McCarthyisme. Hensikten med forklaringen er å isolere JØrgen
fra
arbeidskameratene og gjøre det til
noe upassende og kritikkverdig å ta
opp a r beidsforhold og sloss for

høyere lØnn.
Denne forklaringa er bedriftsledelsen og en del av fagforeningsstyrets forklaring.
"DERSOM JØRGEN HADDE TRUKKET TILBAKE
BESKYLDNINGEN: MOT BEDRIFTEN HADDE
HAN IKKE BLITT SPARKET"
For det første er det utvilsomt
riktig at det foregår politisk
siling på Andfossen.Hvorfor skulle
JØrgen la seg tvinge til å gå fra
sannheten? Dersom JØrgen hadde
trukket beskyldningen tilbake hadde
bedriften vist at den kunne undertrykke k r itikk av forholda på jobben
med makt. I neste omgang måtte kanskje en annen arbeider f.eks.trekke
tilbake at det er mye støy på bedriften. Det vil i sin konsekvens føre
til at det vil bli umulig for arbeiderne å sloss for bedre forhold på
Andfossen. For det andre, dersom vår
forklaring på hvorfor JØrgen ble
sparket - nemlig at opposisjonen på
bedriften var økende og at JØrgen
gikk i spissen for opposisjonen er riktig, ville bedriften ha funnet
på en grunn til å sparke ham uansett.
Dersom han hadde trukket beskyldningene tilbake hadde de prøvd seg med noe
annet, f.eks.at han leste på jobben.
En arbeider på Refsum bokbinderi er
blitt oppsagt med den begrunnelsen!
"JØRGEN GIKK FOR LANGT"
Bedriften kunne ikke tillate at slik
kritikk kom fram. Den ville miste ansikt dersom den ikke reagerte kraftig.
Realiteten i denne forklaringa er at
arbeidere ikke kan kritisere ledelsen,
men må finne seg i vilkårlig behandling. Slike ideer må arbeidsfolk sloss
mot!
FAGFORENINGSFORMANNEN PÅSTÅR AT
"AVSKJEDEN ER EN PRIVATSAK MELLOM
JØRGEN OG DIREKTØREN"
Dette er kort og godt et påskudd for
å holde fagforeninga passiv og å gi
direktøren frie hender.
Hadde fagforeningsformannen hatt rett,
måtte det være uten hensikt for arbeidsfolk å organisere seg, og organisering måtte bare være for dem som på
liv og dØd ville kaste bort innpå
100 kr i måneden i kontingent uten å
få noe igjen.
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Yrkesforb ud vil si at visse personer
nektes arbeid eller sies opp p.g.a.
politisk aktivitet eller kampvilli ghet, eller mistanke om at vedkommen de
er medlem av bestemte politiske organisasjoner el.l.
Er det slik at det bare er spredte og
tilfeldig e yrkesforb udsaker i Norge,
eller er det en kampanje bak det? Se
bare på alle de sakene som har vært i
det siste (det er en artikkel om det i
dette heftet) , likheten og utvikling a
av sakene er ikke noen tilfeldig het,
mener vi. Vi har konkrete ting å
vise til.
NAF-SKRIV ET
NAF har bl.a.forf attet et skriv til
sine medlemmer der de oppfordre r dem
til å føre nøye kontroll med sine nyansettels er:
"NYANSETTELSER:
I de senere år har det flere ganger
hendt at personer som ser det som sin
oppgave å skape mest mulig uro i arbeidslive t for derved å fremme revolusjonær omveltnin g av samfunnet , har
søkt og fått arbeide i bedriften e. I
flere tilfelle har disse arbeidsta gere
efter kort tids ansettels e skjøvet
de valgte tillitsmen n til side og
stillet seg i spissen for tariffstr idige og ulovlige aksjoner. I enkelte
tilfelle har de også oppfordre t til
og selv deltatt i straffbar e handlinge r.
De arbeidsta gere det her gjelder, har
overfor bedriften e ofte fortiet opplysninger av interesse for ansettelsesforhol det. Bedriften e har på sin
side heller ikke alltid spurt om relevante opplysnin ger. Dette synes bl.a.
å ha vært tilfelle ved inntagels e av
folk til forholdsv is kortvarig e arbeidsoppd rag, f.eks.avl øsere og vikarer i sommertid en.
Under henvisnin g til ovenståen de vil
vi anbefale at bedriften e for å unngå
unødige vanskelig heter, sørger for å
fØlg~ en fast rutine som innebærer at
man før ansettels e foretas, bl.a.
krever fØlgende opplysnin ger om den
som søker arbeide:
l. Utdannels e (fullført eller pågående)
2. Tidligere praksis

3. Siste arbeidsgi ver (dokumen tert
ved sluttatte st eller på annen
måte)
4. Hvis det ikke kan henvises til tidligere arbeidsgi ver, eller hvis
sluttatte st fra tidligere arbeidsgiver er for gammel, bØr det i
stedet kreves oppgitt referanse r.
Det bør sørges for at den som søker
arbeide skriver under på de opplysninger han har gitt som svar på ovenstående spørsmål. Derefter kontaktes
tidligere arbeidsgi ver eller oppgitte
referanse r fØr eventuell ansettels e
foretas.
Med hilsen
Norsk arbeidsgi verforeni ng
Kaare N. Selvig"
Fra Aftenpost en 20/12-77 har vi hentet
følgende uttalelse fra dir.Pål Kraby
i NAF:"vi oppfordre r våre medlemmer
til å være varsomme med å ansette folk
som har oppfordre t til, initiert eller
gått i spissen for ulovlige konflikte r,
altså dem vi kan kalle profesjon elle
urostifte re".
Fra Kjøttbran sjens landsforb und har
det gått ut et brev som råder medlemmene deres til å drive yrkesforb ud,
ut fra omtrent samme retningsl injer
som Kraby streker opp. Dette sier
klart fra at arbeidsgi verne går i
spissen for å sile tenkelige kampvillige arbeidere .
HVORFOR YRKESFORBUD?
Det er slik at på mange steder er opposisjonen i ferd med å vokse seg sterk;
folk tar opp kampen for høyere lønn
og mot dårlige arbeidsfo rhold. Dette
truer bedriften es forsøk på stadig
høyere profitt. Kritikk og hets klarer
ikke å kneble opposisjo nen. Derfor
prøver bedriften e å knuse arbeidern es
kamp ved å prøve å fjerne de mest
kampvilli ge fra bedriften . På den
måten prøver de også å skremme de
andre arbeidern e fra å ta opp kampen,
ved at du risikerer å miste levebrøde t.
I siste instans kan de begynne å
prøve å arrestere folk for å tvinge
dem til taushet, og da er fascismen
der.
SVARTELISTING - IKKE NOE NYTT
Yrkesforb ud er ikke noen tilfeldig
foreteels e. Nandrup Dahl skriver i
sin artikkel om svartelis ting av arbeidere i bergverke ne så tidlig som
i 1912 i forbindel se med de første
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arbeidskonfliktene. I femti-åra var
det svære svartelistingskampanjer i
McCarthytidas ånd, både i USA og her.
I Vest-Tyskland kjenner vi til det
åpne yrkesforbudet som eksisterer der,
det går så langt at selv militærnektere blir nektet jobb av hensyn til
rikets sikkerhet. Mange er rammet
av dette.
FOLK FÅR IKKE JOBB
Vi har flere eksempler på at folk
ikke får jobb til tross for at de
er vel kvalifiserte. Mest kjent er _
kanskje saka i Harstad, der en gutt
som har gått på sve_ise/skjærekurs med
gode karakterer, samt grunnleggende
verkstedskole for sveising og konstruksjon fikk avslag på flere jobber i
byen. Dette til tross for at mangelen
på platearbeidere og sveisere er et
stort problem. Det er ikke tilfeldig
at denne gutten, som har stått på RV's
liste, ikke får jobb. Han er - for bedriftene - politisk uakseptabel.
Vi har eksemplet med læreren i Odda,
Kjell Folkvord. I juli i fjor ansatte
skolesjefen i Odda 3 lærere i stillinger der det synes klart at Folkvord, som
har 2-årig lærerutdanning og 4,3 års
lærerpraksis, er blitt forbigått. Han
blir bl.a.an9repet fordi han har gått
til Klassekampen med saka si, men det
skjedde jo først etter at han var blitt
forbigått første gang.
Vi har mange eksempler på at ansettelsespraksis på bedriftene har endret
seg. Arbeidssøkere blir utsatt for
nitid kryssforhør der politisk aktivitet så vel som bakgrunn søkes kartlagt. På Andfossen har vi flere
eksempler på dette, ja folk har til
og med fått høre at bedriften ikke
kan ha enslige kvinner med små barn
eller folk ' som driver aktiv idrett
og er avhengig av å få fri av og
til. Det hender at arbeidsgivere
ringer til forrige arbeidsgiver for å
få opplysninger om nettopp slike ting
som aktivitet og kampvillighet. Om
en av Andfossenarbeiderne hadde personalsjefen til og med fått vite
grunnen til en langvarig sjukemelding på den forrige arbeidsplassen.
Johanson fØlger altså NAF-direktivet
nøye. Og i JØrgens sak er forbindelsen mellom NAF og bedriften helt
klar. Bedriften har nemlig fått en
advokat fra NAF's juridiske utvalg
til å ta seg av saka.

ARBEIDSMILJØLOVEN
IfØlge den nye arbeidsmiljØloven er
det ikke lov å kartlegge arbeideres
bakgrunn før ansettelse:
§ 55A:"Arbeidsgiveren må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere
eller på annen måte kreve at søkerne
skal gi opplysninger om hvordan de
stiller seg til politiske eller kulturelle spørsmål, eller om de er medlemmer av lønnstakerorganisasjoner.
Arbeidsgiveren må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike
opplysninger på annen måte. Disse bestemmelser gjelder ikke dersom slike
opplysninger er begrunnet i stillingens karakter".
Nå er det slik at de fleste sjØlsagte
rettighetene og godene som arbeiderne har fått opp gjennom tidene,
nettopp er slike ting som de har
måttet kjempe seg til. Det har alltid
eksistert et motsetningsforhold mellom
arbeidskjøpere og arbeidere. At det
finnes kampvillige arbeidere er en
forutsetning for at en skal ' beholde
de rettighetene en har og få nye
rettigheter. ·
Yrkesforbud er et angrep på den
GRUNNLOVSFESTA retten til arbeid
og til å komme med frimodige
ytringer.
HVEM RAMMES?
Vi ser en utvikling i yrkesforbudsakene.
Til å begynne med, f.eks.Hammerverksaka,
skyldte de på at arbeideren ikke gjorde
jobben bra nok, eller drev for mye
vernearbeid el.l. I den seinere tida
har det vært reine politiske saker,
slik som på Norma Prosjektil og Andfossen. Her blir arbeidere sparket
fordi de er kampvillige og sier meninga
si. I neste omgang kan det bli at alle
som våger å opponere blir truet med oppsigelse.
Eller vi kan få åpent og legalisert
yrkesforbud, slik "berufsverbot" i
Tyskland er et uttrykk for. Vi vet
ikke hvor langt utviklinga kan gå,
men vi må ta opp og sloss mot de
enkeltsakene som dukker opp. Bare en
sterk motstand fra andre arbeidere kan
hindre bedriftene i å luke ."ugras" fritt.
LO OG DNA-TOPPEN DRIVER OGSÅ
YRKESFORBUD
For ca 2 år siden tok Tor Aspengren
til orde for hva· han kalte "ugrasluking i fagbevegelsen". Nylig oppretta DNA i Oslo et utvalg for å be-
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kjempe hva de kaller "ekstremister i
fagbevegelsen".
LO- og DNA-ledelsen frykter all reell
opposisjon mot deres klassesamarbeidspolitikk. Metoden deres er hets, trakassering, suspensjoner og eksklusjoner og hjelp til bedriftsledelsene med
å få sparket kampvillige folk.

Ved Hustad fiskematfabrikk i Trondheim, Elektrisk byrå i Oslo og Norma
Prosjektilfabrikk i Oslo var LO og
DNA-pamper til uvurderlig hjelp for
bedriftsledelsene da de skulle fjerne
kampvillige arbeidere.

Men personalsjefen benekter politisk siling

-Han spurte om jeg
tilhørte venstresida
Tirsdag i forrige uke skreiv
Klassekampen om den første
oppsigelsen på Andfossen, og
den politiske sllinga ved ansettelser som foregår ved bedrifta. VI har fått et brev fra
en leser som kan bekrefte at
dette har foregått også tidligere. Sommeren 1976 søkte
hun jobb ved Andfossen etter
at bedrifta hadde avertert etter folk . Han ble innkalt W
konferanse hos personalsjef
Johansson og ble spurt om utdannelse og tidligere anset- .
telser. Leseren skriver l brevet:
«Jeg ble vist omkring l fabrikken. Han viste meg
masklnhallen der flere maskiner sto på grunn av at det
manglet folk, og h4n fortalte
meg om et par anqtte som
hadde !innen yrkesutdanning. Den ene som jobbet
som hjelpemann, var han
skeptisk til fordi han var «politisk aktiv på bedrifta». Han
spurte om jeg kjente noen
som jobbet der.
Jeg skulle komme igjen se-

ne re med det jeg hadde av attester fra tidligere arbeid.
Det var sommerjobb på
tekstilfabrikk,
jobb
på
frlundervlsnlnga og ett irs
tegnehere. Disse gjorde han
meget skeptisk. «De er for
gode». sa han, og en slik en
som meg ville aldri bli for nøyd med l sitte ved en maskin hele dagen. Han kom
mer og mer inn på hvor redde
de var for politiske urostiftere fra «begge sider». Han ville nødig ha tilstander som for
eksempel på Sporveien ved
denne bedriften. Til slutt sa
han at han ville være ærlig og
håpet at jeg ville være det
samme. Han spurte meg rett
ut om jeg sto på veruttreslda.
Jeg busker Ikke ni om han sa
«kommunist» eller <<st!r på
venstresida». Det endte med
at jeg ikke.flkk jobb.»
. Klassekampen oppfordrer
også andre som har søkt jobb
på Andfossen og blitt Intervjua på ~~amme mlte om l
henvende se Ul av

Klasstlkampen ringte personalsjef K. Roy Johannsson
ved Andfossen for å få en
nærmere begrunnelse for avskjedigelsen. Han ville til å
begynne mP.d ikke svare,
men etterhvert kom det:
- Det . står
klart
l
avskjedigelsesbrevet hva årsaken til avskjedigelsen er.
- Han har påstått at det
foregår politisk siling ved be·
driften-stemmerdetr

- VI forlanger bare at han
skal tilbakekalle påstanden,
ikke noe annet.
- Men vil De benekte at
politisk siling foregår Y

- Det foregår absolutt ikke noe politisk· siling.
·
- Har det hendt at arbei·
_dere som søker om ansettelse
blir spurt om politiske interesserr

- Ingen kommentar. Det
foregår ingen politisk siling
her.
- Menstemmerdetatfolk
blir spurt om de er interessert i fagforeningsarbeid
og liknende

r

- Det foregår ingen politisk siUng hos oss. Ikke forsøk å omgå saken og det vi

snakker om.
:_ Så De benekter at folk
blir spurt om detter

- Jeg bar Ingen kommen-

tar.
-

De kan ikke benekte det,

alt sår
- Jo, jeg sier det foregår
Ingen politisk... dessuten,
hvis
De
kjenner
vedkommende, og det gjør De
vel antakeligvis, så skulle det
være bevis nok på at
Ikke
foretar noen politisk siling.

,.1

- Men det er jo det han
harpåståttr

- Ja - har Ikke han vært
ansatt hos oss en tid da?
- Han sier til oss at folk
som blir ansatt bl.a. er blitt
fortalt at det er ·røde folk"
på jobben .. .

-

For noe visvas!

og at folk er blitt
spurt om åssen de ser på •røde folk" r Stemmerdetr

-

Nei! Vlsvasl

-

Detharaldriskjeddr

-

Aldri.

- Og det har aldri skjedd
at folk blir spurt om de er mt eressert i fag/. .
·

Klikk!

Komiteen vil be folk som har søkt jobb "få Andfossen og blitt intervjuet på
samme måte, om å kontakte komi teen.

Etter at vi i flere år har sett at
det har vært krise i den vestlige
kapitalistiske Økonoftien, samtidig
med at vi har blitt forsikra om at
krisa ikke vil nå oss (olja vil redde
oss osv.), ser vi nå at krisa er på
full vei inn i Norge også. Hva er
kjennetegna på at det er krise?
Krisa kommer av at det er overproduksjon av vare~
Et synlig eksempel på dette er f.eks.alle
tankbåtene som ligger i opplag.
Virkningene av krisa er for det første
at lønningene ikke stiger. Det er
økende priser (for å øke profitten) ,
lavere reallØnn og derved - dårligere
levestandard. Det er profitten som

skal berges for de som eier produksjonsmidlene. De Økte byrdene legges
på arbeidstakerne. F.eks.er det slik
at eierinntektene økte 17 % ifjor,
samtidig med at det var reallønnssenkning for industriarbeidere.
En annen virkning av krisa er Økt arbeidsledighet. Vi ser at store mengder .
arbeidere trues med oppsigelser og
permitteringer. Tydeligst er dette
i verkstedindustrien (Strømmen Staal,
Stavanger Staal).
Hvordan prøver kapitalen,med hjelp
av Staten, å berge profitten?
De prØver å få folk til å bære byrdene
frivillig ved - fra å oppfordre til
"solidaritet med vår konkurranserammede industri", og "stramme inn livreima, vi har levd over evne" - til
å true med arbeidsløshet. Prisøkning,
inflasjon og devaluering rammer ar-
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beiderne - devaluering fØrer f.eks.
til at forbruksvarer som importeres
blir dyrere.
Arbeiderpartiledelsen går inn for kombioppgjØr for å hindre lønnsøkning og hindre aksjoner og streiker.
Etterhvert er det flere og flere som
merker virkningene av krisa på
kroppen, og som ikke finner seg i
dette. F.eks.har mange klubber vedtatt sterke krav til tariffoppgjøret.
LO-toppen later som disse krava ikke
eksisterer, sjØl om de veit at det
gjærer på arbeidsplassene.

FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTE 76
Fagforeninga ved Andfossen Bruk holder
medlemsmøte innen 20/8-76 for å diskutere lokale lønnsforhandlinger.
Begrunnelse:
l. Anbefalt forslag ved tariffoppgjøret i vår ble nedstemt i foreninga.
2. Andfossen har hatt tilbakegang
i forhold til andre innen forbundet
l og kartonnasjen ligger lønnsmessig
på bunn i hele forbundet.
3. Tariffoppgjøret forutsetter allment en lønnsgliding på 4.5% for å
oppnå en reallØnnsøkning på 3%. Denne
lØnnsglidningen kommer ikke automatisk, vi må sjØl sørge for å få den.
4. KombioppgjØret med Kleppepakka er
en blØff. Skatteletten er allerede
oppspist av Økte potetpriser.

1

Kapitalistene ønsker "ro" til å gjennomføre krisepolitikken uten "forstyrrende"
streiker og aksjoner. For å trygge
profitten tråkker de på hevdvunne
rettigheter som streikeretten, ytringsfriheten og retten til arbeid. Yrkesforbudet er en del av dette.
Ved å luke ut de som går i spissen for
kampene, søker de å splitte arbeiderne og ødelegge hele kampen. På
Andfossen var f.eks.JØrgen den som
gikk i spissen for å reise bl.a.
Økonomiske krav.

AVSKJE O OG- OPP51GfLSE
Hua,

&\e~ r-~U! ~

Den nye arbeidsmiljØloven har fått en
egen bestemmelse om AVSKJED (§ 66) .
Bestemmelsen er ny, arbeidervernloven
hadde ikke særskilte regler om avskjed. Arbeidsgivere kan etter den
nye loven avskjedige en arbeider hvis
denne har gjort seg skyldig i grovt
pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Ordlyden
sier at det stiller atskillig strengere krav til avskjed enn f.eks.oppsigelse.
Men hva viser praksis til nå? Jo,
avskjed blir gitt for å dele -ut løpesedler på arbeidsplassen. Jenta på
Norma Prosjektil ble oppsagt fordi hun
drev med samfunnspolitisk diskusjon på
arbeidsplassen . Da hun delte ut løpesedler om den usaklige oppsigelsen,
ble hun AVSKJEDIGET.
BEDRE OPPSIGELSESVERN?
På Andfossen blir altså eri arbeider
avskjediget for å ha gjort det samme.
Disse avskjedigelsene er åpenbart uholdbare etter både lov og praksis.
Hvorfor har arbeidsgiverne nå begynt
å bruke avskjed istedenfor oppsigelse

for å bli kvitt kampvillige arbeidsfolk? Svaret ligger i den nye bestemmelsen i arbeidsmiljØloven som gir
en oppsagt arbeider rett til å forbli
i jobb under forhandlingene med bedriften og inntil domstolene har avgjort
saka. Denne regelen er en innrømmelse
til arbeidernes krav om bedre oppsigelsesvern, og er vel den største
rettslige forbedringa i den nye loven.
Den har ikke styrket kravet til saklighet i oppsigelser.
At en oppsagt nå har rett til å bli i
jobb etter oppsigelsesfristens utløp
gjØr det mulig å samle arbeidskamerater
til kamp mot usaklige oppsigelser. Derfor er arbeidsgiver
nødt til å finne
metoder for omgåelse av denne bestemmelsen. En slik metode er nettopp å
bruke avskjed. Her stilles nemlig ikke
noe krav om at den avskjedigede har
rett til å bli stående i stillingen,
arbeideren må fratre arbeidet med øyeblikkelig virkning. Ved å benytte
avskjed selvom vilkårene ikke er
tilstede, er det opp til arbeideren
sjøl å reise krav for retten om å få
stå i arbeidet. Dette tar lang tid
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(Norma-s aken 3 mndr.), og resulta tet
er normalt gitt: Det borgerli ge rettsapparat et støtter bedrifts ledelsen
(Norma og Tromsfis k) .
HVA KAN VI GJØRE?
HVORFOR GÅ TIL RETTSAK?
Arbeids folk må reise kamp mot uthulinga av arbeidsm iljølove ns oppsige lsesvern. Bare dette kan tvinge arbeidsgiver og domstol er til å fØlge de
regler i arbeidsm iljølove n som innebærer en forbedri ng for arbeide rklassen .
Arbeide ren på Andfosse n velger å gå til
rettsak mot bedrifte n. Det er ikke
sikkert at det borgerli ge rettsapp a-

ratet vil gå mot bedrifte n, men en
rettsak kaster lys på hvordan bedriftene går fram (og hvor urettfer dig
rettssys temet er) . Det å trekke en sak
fram i lyset bidrar til å skape en
opinion til støtte for arbeider en. Det
at en sak blir kjent gjØr at det blir
vanskel igere å gi bedrifte n medhold ,
fordi motstand en mot usaklige oppsigelser blir større. Det dreier seg jo
ikke bare om enkeltsa ker, men en generell uthuling av de demokra tiske rettighetene , særlig retten til arbeid og
ytringsf riheten. Og dette må slås
tilbake.

ANDRE YRKESFORBUDSAKER:
Yrkesfo rbudsake r som er omtalt i
Klasseka mpen i siste kvartal -77.
l. En lærer i Odda, Kjell Folkvord ,
nektes fast ansettel se i kommunen til
tross for gode kvalifik asjoner og at
han har vært ansatt der tidliger e.
Han har stått på RØd Valgalli anses
liste og han avslørte at sosialsj efen
i Odda, en lokal DNA-pam p, hadde tatt
penger av reisekas sa. Både Skolestyret og kontors jefen i kommunen
har uttalt at de vil sette Kjell Folkvord utenfor ved framtidi ge ansette lser i kommune n. Saka har pågått over
lengre tid.
2. En fritidsl eder ved Klæbu Pleiehje m
ble oppsagt etter å ha blitt forbigått ved ansette lser 2 ganger. Da han
senere nektet å la seg innkalle til
"forhør" hos kontors jefen, ble han
suspend ert for ordrene kt. Han nektet
å godta suspensj onen og fortsatt e å
møte opp på jobben. For dette ble
han avskjed iget og arreste rt av lensmannen da han ikke forlot arbeidsplassen .
3. To jenter ble oppsagt på et pensjonat i Narvik fordi de ville fagorganise re seg og krevde at bedrifte n
skulle oppfylle kravene i Hotello verenskoms ten og Arbeidsm iljØlove n.
4. En arbeide r ble i prøvetid a sparket
på dagen på Mjølner/ Bergen fordi han
hadde gått på fagforen ingsmøt e i en
time i arbeids tida. Arbeide ren gikk
på skift og han mente at det dreier
seg om retten for folk som går skift
til å gå på fagforen ingsmøt er.

5. En læregut t ble oppsagt hos entreprenør Arne Sande/B ergen med påskudd av
at han ikke passet til forskale r. Læregutten hadde i løpet av de 6 måneden e
han hadde vært der aldri fått noen
klage på arbeide t. Like før han ble
oppsagt , var det bilde av ham i
Bergens Tidende i forbind else med en
husokku pasjon hvor avisen utropte
ham til en av lederne.
6. Tre arbeider e ble oppsagt hos entreprenø r Odd Skogen A/S på Koppang
med den begrunn elsen at de jobbet
for sakte. Den egentlig e årsaken
var klar: at de hadde fagorga nisert
seg og krevd det de hadde rett på
etter tariffav talen. Arbeide rne ble
gjeninn tatt etter krav fra fagforening og forbund.
7. Ti mann ble oppsagt hos A/S Trondhjems Cements tøberi og Entrepre nørforretni ng. Firmaet grunngi r oppsigelsene med manglend e oppdrag , noe som
står i sterk motstrid til årsbere tningen hvor det bl. a. heter at "mulighetene for kontinu erlig produks jon
med god utnyttel se av våre ressurse r
synes å være til stede". Ansienn itetsprinsipp et er ikke fulgt ved oppsigelsene og to av oppsige lsene er klart
politisk e. Den ene er en tillitsm ann
som har fremmet diversea rbeidern es
krav overfor bedrifte n. Den andre har
vært en radikal og uredd talsmann i
fagforen inga.
8. Alf ERik Vollen er en av dem som
er svartel istet av verksted industri en
i Harstad. Verkste dindustr ien er
stadig i beit for fagutdan na folk.
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Han har to års utdan ning på yrkes skole ns sveis e- og plate arbe iderl inje
hvor han fikk de beste karak terer . I
tille gg har han vokse nu pplæ rings kurs
i sveis ing. Det er klart for alle at
den egen tlige grunn en til at han ikke
får jobb er at han sto på RØd Valgallia nses liste i Troms til siste
stort ingsv alg.
9. Vega rd Holm ble spark a på dagen hos
H.M.R efsum A/S, et bokb inder i i Oslo,
med den begru nnels e at han leste i
en pause . Bedr iftsle delse n sier i
opps igels esbre vet at Holm har skap t
"van skeli ghete r" for dem i alle år.
Vega rd Holm har vært ansa tt ved bedrift en i 13 år og har allti d kjem pet
for at fagfo renin ga og ~<lubben skull e
bli sterk e kamp organ isasjo ner som
skull e sloss for medle mmen es inter esser . I løpet av tre år han var
klubb forma nn, fikk arbei derne
gjenn omfø rt flere vikti ge krav. Bedrift slede lsen har to gang er tidli gere forsø kt å spark e Holm uten at
det har lykke s.
10. Tre arbei dere ble perm ittert og
seine re oppsa gt ved Trom sfisk i Trom sø.
Bedr iftsle delse n ga som opps igels esgrunn at de tre hadde vist en nega tiv
holdn ing til bedr iften og ledel sen.

Den virke lige grunn en er at de tre
gikk i spiss en for å danne fagfo rening på Trom sfisk og at de gjenn om
foren inga jobbe t aktiv t for å skape
et bedre arbei dsmi ljØ. Saka har pågått siden febru ar 1977.
11. En arbei der ble oppsa gt og sener e
avsk jedig et ved Norma Pros jekti lfabri kk fordi hun nekte t å etterk omme
bedr iften s ultim atum om "å avstå fra
Deres form for samf unns polit isk diskusjo n og påvir kning overf or bedr iftens øvrig e ansa tte". Klub blede lsen og
arbei dsled erne lagde unde rskri ftaks jon
blan t de ansa tte mot arbei deren og
bedr iften bruk te unde rskri ftslis tene
som grunn til å spark e henne . Som
hun selv har sagt; bedr iften ga henne
valge t mello m munn kurv eller spark en.
ER DET LIKHETSTREKK VED SAKENE?
Alle saken e viser at arbei derne som
har blitt oppsa gt på polit isk
grunn lag har stått på en kamp linje
på en eller annen måte.
De egen tlige årsak ene til yrke sforbud kan stort sett samm enfat tes i
3 kateg orier :
a)Po litisk aktiv itet/s amfu nnsm essig
engas jemen t utenf or jobbe n.
b)Fol k har ville t fagor ganis ere seg
for å få regu lert lØnns - og
arbei dsfor hold.
c)Fol k har stilt krav overf or bedrift en og/e ller kriti sert bedrift en.
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Y rk e s fo rb u d e r en
trusel m o t d e m o k ra ti e t
Som det sto i Klass ekam pen mand ag 30/1 vedto k
Harst ad Jern og Metal l avdel ing 59 på medle msmø ·
te 25. janua r følgen de uttale lse:
«Utta lelse vedrø rende yrkes forbu d og svart elistin g av politi sk venst reorie nterte arbei dere. Harstad Jern og Meta ll tar klar avsta nd fra ~kesforbud
og svart elistin g av arbei dstak ere på politi ske og religiøs t grunn lag. ~et er et klart overg rep mot det arbeide nde folk og er klart i strid med Arbei dsmil jølo·

A / S Duplo trykk Oslo 1978

ven. Yrkes forbu d og svart elistin g er klart fascis ti·
ske virke midle r, følgel ig en trusel mot demo kratie l
og yrkes frihet en. Harst ad Jern og Metal l vil derfm
oppfo rdre alle fagor ganis erte til å støtte opp om og
arbei de for vedta k som kan virke til å få bort yrkes
forbu d og svart elistin g i arbei dslive t. La vår hold
Ding i denne sak være slik at vi kan være stolte av
den for ettert iden.»
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