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-1HVITBOK OM DE USAKLIGE OG POLI TISK E OPPS IGEL
SENE
VED ÅSGÅRD SYKEHUS I AUGUST/SEPTEMBER 1975
.
Denn e hvit boka fort elle r om de usak lige
og poli tisk e
opps igel sene og kamp en mot dem som ført
e til at opps igel sene
ble truk ket tilb ake . Den blir send t ut
til alle som støt ta
de opps agte poli tisk og økon omis k
og blir elle rs tilg jeng elig
for alle inte ress erte .

OM POLI TISK E OPPS IGEL SER.
Usak lige opp sige lser er noe som har ~amm
et arbe idsf olk i
lang e
tide r. I det sist e har det vært fler e tilf
elle av poli tisk e
opp sige lser rund t i land et. Denn e øken de
tend ense n til å
kneb le fagl ig og poli tisk akti ve arbe ider
e som vi er vitn e til
nå, repr esen tere r en alvo rlig trus sel mot
våre tilkj emp ete
demo kr a tisk e rett ighe ter.
Den økon omis ke kris a skje rpes og kap itali
stkl asse n prøv er å
velt e virk ning ene over på arbe ider klas sen
og rest en av det
arbe iden de folk et. Det enes te midd el arbe
ider e har mot kris a
er kamp . Borg erne prøv er å hind re denn e
kamp en bl.a . ved å
fjern e poli tisk og fagl ig akti ve arbe ider
e fra ar b eids plas sene .
Dett e må slås tilba ke, Det har vist seg
at d et bare kan lykk es
å slå tilba ke poli tisk e opp sige lser
gjenn om brei og akti v
støt te.

HVORFOR

LAGER VI HVITBOK ?

For det førs te:
For at andr e også skal kunn e bruk e de erfa
ring er og lærdo mme r
vi har gjor t oss gjen nom kamp en.
For det andr e:
Hets en og løgn ene fra syke husl edel sen og
avis ene har skap t
mye forv irrin g blan t folk . Dett e er en
av de få muli ghet ene
vi har til å få tilb ake vist løgn ene og
legg e fram en ove rsik t
over hva som egen tlig har skje dd.
Mar it Sørf late n

Siss el A:!.m klov

Iren e Arnt zen
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HVITBOK
S eint på våren 19 7 5 får en av oss muntlig beskjed om
eventuell oppsigelse seinere p å året.
9.8.får den samme jen ta skriftlig oppsigelse. Samme dag
sendte hun brev til f agforeninga om at oppsigelsen var usaklig
og at ansiennitets prinsippet var brutt .
11.&:Saka ble tatt opp med ledelsen. Muntlig blir oppsigelsen
trukket tilbake. To andre får muntlig oppsigelse samme dagen.
(Ass. sjefsjukeple ier mente det ikke var nødvendig med skriftlig).
lJ.8. :Den muntlige tilbaketrekk inga av 9.8. oppheves ved ny
skriftlig oppsigelse. Nå er altså tre oppsagt. De har ansiennitet fra 12 til 22 mnd. -Og , utrolig, men sant: En ferievikar
som bare har jobbet få uker blir ansatt. Vi var allerede på
dette tidspunktet klar over at dette var politiske oppsigelser,
men var usikre på hvordan folk ville reagere og hvordan vi
skulle takle saka.
14.8. :Fagforening a underrettes på nytt. Vi tre møter formannen
i Personalfore ninga, Johs . Johnsen . Disse krava ble stilt:
I. Trekk tilbake oppsigelsene .
II.Alle ufaglærte skal sikres arbeid ved sjukehuset.
Arbeidsledig heta idag er den største siden krigen. Krisa skjerpes
og det å bli oppsagt fra jobben idag betyr arbeidsløshe t. For
oss betyr det også at vi blir husløse. Vi mener at stillingene
må sikres i

en tid som denne. Ingen må kastes ut i

arbeids-

løshet.
Seinere på dagen var det styremøte i

personalfore ninga.

21.8.fikk vi brev fra personalfore ningas styre der vi "anmodes
om l oppgi eksakte konkrete navn på de som vi hevder å være
ansatt med kortere ansiennitet . '' Frist 25.8. Her blir vi altså
bedt om å finne folk som skal sies opp i stedet for oss.
Dette betyr: Fagforeninga vår splitter kampen - i stedet for
å lede den.
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Denne dagen ble det også hengt opp et oppslag på personale ts
oppslagst avle der det ble gjort rede for s~ka. Umiddelba rt
etter ble denne revet ned av adm. overlege Egil Bjarnar.
Vi synes dette er et grovt brudd på ytringsfrih~ten. Ledelsen
skal altså kunne sensurere veggtavle ne.
22.2.hang vi opp et nytt oppslag som også ble revet ned.
Vi fikk et brev fra ass. sjefsjuke pleier Oddbjørn Jensen
der det stod: "Veggavis er er en form for behandlin g av personalsaker som er ny her ved sykehuset og som ikke sykehuset s ledelse
vil godta."
25.8. :Det blir skrevet brev til fagforenin ga der vi klargjør
at det ikke er vår oppgave å peke ut hvem som har mindre
ansiennit et. De har adgang til personalk atoteket og kan selv
finne det ut der. Kravene blir gjentatt:
!.Trekk tilbake de politiske oppsigels ene.
II.Ingen ufaglærte ved sjukehuse t skal sies opp.
At oppsigels ene er politiske viser dette:
-ansienni tetsprinsi ppet er brutt.
-ufaglært e var ansatt etter at oppsigels ene kom.
-vi veit at det er ledige stillinge r ved sjukehuse t.
-vi er venninner som ofte er i lag i fritida.
-vi jobber alle politisk på venstresi da
Vi kjørte ut dette første kravet etter å ha innsett at dette
ikke bare gjelder oss, men hele kampen mot politiske oppsigels er.
26.8. :Vi møter ledelsen i personalf oreninga. penne nekter å
innkalle til medle~smøte. Videre nektes forhandlin gsmøte med
arbeidsgiv erne dersom vi avholdt et møte med : ut'a'glærte · på ·
sjukehuse t som vi hadde planlagt. Vi holdt møtet for de ufaglærte .
St~tteresolusjon til oss på våre krav ble vedtatt.
27.8.

:Pressemeldin~sendes

til fagforenin ga , parfer,or ganisasjoner, presse osv. Denne inneholde r en ~ort redegjøre lse
for saka og våre krav. Den ble ikke tatt inn i noen av avisene
i Tromsø.
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28.8 . :Bre v fra adm. sjef Thor Egel and og
Odd bjørn Jens en der
en av oss blir bedt om A doku men tere ''pås
tand ene" om poli tisk e
opp sige lser . Vi send te svar til lede lsen
den
29.8 . :"Sa nnhe ten er at opps igel sen er poli
tisk~ Det er De
som repr esen tere r opps igen de myn digh et.
Det er Dere s oppg ave
å slå tilba ke sann hete n. Dere s begr unne
lse avve ntes ."
F a gfor enin ga var ikke vill ig til å innrø
mme verk en at opps igel sene
var usak lige - elle r at de var poli tisk e.
Tver timo t krev de de
at vi skul le bekl age diss e påst ande ne. Ette
rsom tida gikk og
inge ntin g skje dde, ble vi for alvo r urol
ige. Vi fors to at vi
mått e gjør e noe sjøl for å reis e opin ione
n mot opps igel sene .
Det ble dann a en aksj onsk omit e på sjuk ehus
et med oss og andr e
som vill e kjem pe mot de poli tisk e opps igel
seøe på våre prem isse r.
J0.8 .sen dte vi igje n brev til pers onal fore
ning a: "Det fore ligg er
tre poli tisk e opp sige lser . Sku lle De fort
satt være i tvil om
våre krav er de:
I.Tr ekk tilba ke de poli tisk e opps igel sene
stra ks, inge n skal
mist e arbe idet .
II.L ike anse ttels esvi lkår for alle ."
Ette rhve rt som kamp en utvi kla seg, ble vi
mer og mer klar over
de grot eske ansettelsesvilkår~ for ~faglært
e. Vi må jobb e
i to år før vi får anse ttels e, og da bar
vi ett års prøv etid .
I tre år må vi alts å gå før vi kan få fast
anse ttels e.
1.9. :En av oss opps øker AP- avis a Nord lys
for å få et inte rvju .
Reda ktør en støt ta ikke våre krav , men hevd
a at "fol k som er
tilk nytt a AKP{ m-1} bruk er poli tisk e opp
sige lser for å mob ilise re
folk til part iet sitt ! Han prøv de hele tida
å unng å selv e saka .
Noe inte rvju ble det aldr i med oss i Nord
lys. De boik otta alt
som hadd e med denn e saka å gjør e fram til
valg et var over .
2.9. :To av oss ble innk alt til sjef sjuk eple
ier Gunn vor Furs kognes hvor hun "tru et" med å und erre tte fam
ilien e våre for på
den måte n å få oss til å gi opp kamp en.
Hun utta lte også at
hun ikke bryd de seg om hvil ke poli tisk e
men inge r vi hadd e.
I nest e øyeb likk sier hun: "Hun var klar
over at det fant es radi kale grup per ved sjuk ehus et. Fare n for at
vi kunn e bli påvi rket
av dett e var tilst ede alle rede ved Rns ette
lsen ."
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J.9. :Medl emsm øte i perso nalfo renir iga. På innka lling
a til møtet
stod "Hov edavt alen" på saks lista . Møtet var lagt
opp s om et kupp
av ledel sen i perso nalfo renin ga. Det som skjed de
var at sekre tæren redeg jorde for forha ndlin gene med sjuke pleie
rlede lsen
angåe nde opps igels ene. I forsø k på å knebl e os~ ble
talet ida
vår satt til fem minu tter i løpet av hele møtet .
Etter disku sjon
ble den utvid a til J xS minu tter. På møtet ble det
reist forsl ag
om ekshl usjon av "urom omen ter" i foren inga. Dette
viser at
sosia ldem okrat ene i fagfo renin ga ikke bare sabo terer
kampe n
mot polit iske opps igels er , men åpent går i spiss en
for å fjern e
kamp villig e arbei dere fra fagfo renin ga . Dette viser
at de er
reaks jonen s spydo dd i arbei derkl assen .
lf.9.A llman namø te for sjuke huset s ansa tte innka lt
av aksj:m skc>rn iteen.
ca. 50 perso ner var tilste de. Et overv elden de flert
all stø~~~
våre krav. Vedta k om å holde nytt allma n namøt e manda
g 8.9.
kl. 1200 , der . ledel sen skull e si fra om de hadde
innfr idd krava .
Ledel sen var repre sente rt på møtet med Oddb jørn Jense
n, Sylvi
Skar og Gunnv or Fursk ognes . De avslø rte bl.a . at
de hadde løyet
da de hevda at
1.Det er ikke ledig e stilli nger ved sjuke huset .
2.De oppsa gte har korte st ansie nnite t.
J.Det er ikke ansa tt ufagl ærte etter opps igels ene.
De kom og(Så med stadi ge repli kker av typen : "Møt elede

lsen
sitte r og drive r ap med hele Åsgå rd.""G rove besky
ldnin ger
mot sjuke huset s ledel se."
På dette møtet ble ledel sen kraft ig avslø rt og vi
ser dette som
en delse ier for oss. Kvin nefro nten i Troms ø holdt
stand i
byen og spred de opply sning er om saka samme dagen .
5.9.S tøtte resol usjon vedta tt i Stude nters amfu nnet
i Trom sø.
6.9.S tøtte resol usjon vedta tt i Rød Valg allian ses
grupp e på
Insti tutt for språk og litte ratu r , Univ ersit etet
i Trom sø.
Saka har spred d seg utove r fra Åsgår d og støtt a begyn
ner å
komme . Vi har sendt brev til fagfo renin ger , parti
er og
organ isasjo ner der vi orien terer om saka og ber om
støtt e.
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8.9.:Al lmanna møte for sjukeh usets ansatt e kl 1200- i arbeid stida.
56 var tilsted e. Kort apell fra en av oss viste at kampen går
videre . Ledels en mø tte ikke og vi h0rte heller ingent ing fra
dem. De hadde derimo t gitt besk j eder rundt på avdelin gene
om at møtet var ulovli g. Det var det ikke, mø tet var en faglig /
politis k sympatiaks ,i on~ Arbeid sretten s nåvære nde forman n,
Kriste n Anders en, har uttalt:" Med mindre noe annet er uttryk kelig
bestem t, er det følgel ig full adgang til å gå til politis ke
eller faglige sympat i- eller demons tr.as j onsstr eiker." (Domsavsige lse i

arbeid sretten ,1956. )

12.9.:Å pent brev til ledelse n fra oss: "Vi er villige til
å oppgi navnen e på de ufaglæ rte med korter e ansien nitet enn oss.
Beting elsen for å gjøre dette er at ledelse n gir en skrift lig
garant i for at disse ikke blir sagt opp." Vi skrev slik fordi
ledelse n brukte dette som et middel til å misten keligg jøre
våre begrun nelser for at oppsig elsene var politis ke.
Påstand ble ståend e mot påstan d og gjorde folk vaklen de, noe
som hindre t en videre ut~ikling av kampen . Vi visste selvfø lgelig
at ledelse n ikke ville gi denne garant ien, men vi kunne med
dette bevise at det var folk med kortere ansien nitet enn oss
på huset.
Kravet om like ansett elsesv ilkår har vi også trukke t ut av
aksjon sgrunn laget, ikke fordi kravet er feilak tig, men fordi
vi har valgt å ta denne kampen opp i fagfore ninga.
Denne dagen ble det også danna en sentra l
Tromsø . Støttek omitee ns oppgav e ble:

støttekomit~

~ur

Spr.e epplsy ninger om hva som skjer.
Unders kriftin nsamli ng.
Pengei nnsaml ing.
Arrang ere støtted emons trasjon og solida ritetes møte.
Ha kontak t med lokale støttek omitee r.
Det ble også opplys t at det allered e var danna ni støttek omitee r
rundt i byen.
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- :t1J.9. :Artikke l i dagblad et "Tromsø" skrevet av SVeren
Arne R.Hole. Oversk rift: "AKP(m- 1) på ferde igjen - Tre
ungjent er utnyttes taktisk ." Artikke len hevda at vi allerede
var tilbudt like godt betalte stilling er ved sjukehu set og
at kampen mot de politrusk e oppsige lsene var uten røtter i
virkelig hetens verden. Dette viser hvordan borgerp ressa <,.
behandl er politisk e oppsige lser. Enten forsøke r de å tie dem
ihjel, eller cte · ~erv~eng~r sannhete n ved å spre åpenbare løgner.
Den eneste avisa som har hatt en skikkel ig dekning av saka
er "Klassek ampen."
Det står gjengit t et vedtak i "Nordly s" fra Tromsø samorg.
Der står det at de tar sterk avstand fra politisk e partreer s :
il!IInblan ding i konflik ter som ennå er på forhand lingssta diet.
De støtter Åsgård Persona lforenin gs behandl ing av saka.
15.9.1e verte vi svar på "Tromsø "-artikk elen både i "Nordly s"
og "Tromsø ." Vi fikk
ikke snakke med redaktø ren noen av stedene .
16.9. :Allmann amøte i hybelhu sets møterom . Ca. 35 m~tte opp.
Ledelsen kom ikke denne gang heller. På møtet la vi hovedve kt
på å spre informa sjon om saka. Det viste seg nemlig at vi ikke
hadde fått ut nok informa sjon i forhold til ledelsen s energisk e
sprednin g av sin

·~nformasjon."

Det var en del uenighe t om

aksjonsf ormene videre.
På møtet ble det referer t uttalels er som ledelsen ved sjukehu set
hadde kommet med til de ansa'tte ,bl . a . :"Det er alltid de samme
folka

som står bak bråket her på huset, de stod fremst på
torget da SigurQ Allern talte og går i alle demonst~~sjonstog.

Slike folk vil vi ikke ha her på sjukehu set.""Sk al disse
jentene inn i jobbene igjen, må det skje over mitt lik."
(Oddbjø rn Jensen) )
18.9. :Den sentrale støtteko miteen arrange rer demons trasjons tog
med solidari tetsmøt e etterpå til støtte for oss. Ca. 270 gikk
i

toget. Det ble bl.a. holdt apell av Sissel Almklov og av
Kvinnef ronten i Tromsø .
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-g19.9. :Svare t på artikkelen i

"Tro msø" kommer i avisa . Det var

uredigert , me n selvfølgelig med en ''kommentar" fra redaksjonen
under.
20.9. :Avisa "Nord l ys'' har et stort intervju med personalforeningsledelse n. Der st år de t at vi skal holdes i arbeid ved vikariater, ekst r a vakter,

o . l. til vi om ca. seks uker vil kunne

få fast ansettels e som assistenter. Dette blir lagt fram som
et ''mege t godt forhandlingsresult at" etter at tillitsmenn
fra NKF og ledelsen v ed Åsgård har h att forhandlingsmøter samme
dag .
Ellers inneholder artikkelen den vanlige hetsen og oppfordrin g
t i l politiet om å gripe inn og stanse pengeinnsamli n ga fordi
det er bet leri! Nå vil forenings ledelsen sette politiet på
arbeidsfolks kamp!
21.9 . får vi kopi av forhand lingsprotokollen og et tilbud om
still inger ved sju kehuset i overensstemmelse med protokollens
ordlyd.
22.9 . gikk vi til ass.adm.sjef og bad om nærmære
om innholdet i

opplysninger

fo r handlingsprotokol len. Han var litt usikker

på n år vi kunne tr e inn i

stillingene og hvilke stillinger

det var snakk om. Vi fikk heller ikke noe konkret svar på
spø rsmål om vi fi kk beholde hyblene våre. Han ba oss oppsøke
sjefssj ukepleier Oddbjørn Jensen for å få nærmere opplysninger
av han. Oddbjø rn Jensen sa at det mest samnsynlig ble ledige
stilli nger i november , men at han ikke hadde noe med dette
å gjøre. Han nektet ogs å å ha vært med på forha ndlingsmøtet
og ba oss kontakte ass.adm.stlef Rolf Hansen.
24 .9.sendte vi et brev til ansettelsesrådet der vi henviste
ti l forhandlings pr o tok o llen og bad om å få de ledige stillingene.
1 .10.ble det holdt møte i
at v ~i

ansettel sesrådet B . Resultatet ble

skal få vikariat fra 6.10. fram til det blir ledige
sti llinger . Det sk al diskuteres videre i ansettelsesrådet C ,
hva slag still inger vi da skal få.
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OP ~! SUMMERING .

Hva har vi lært av denne kampen ? Vivv il forsøke å summere
opp de viktigst e er faringene v åre i følgende punkter :
1.Politisk e o p psigels er b lir brukt av borgerska pet for å
svekke arbeiderk lasse ns k ampkraft. For å hindre kampen mot
disse oppsigels ene , forsøker arbei dskjøpern e å splitte
arbeidsfo lk inn byrdes. I dette tilfellet krevde f.eks.
ledelsen offentlig gjørelse av navna på folk med kortere
ansiennit et, slik at de kunne sparke disse i stedet, og de
forsøkte å spille ufaglærte ut mot faglæ rte .
2.De sosialdem okr atiske fagforeni ngsl ederne støtter opp om
dette angrepe t på de borgerlig- demokrat iske rettighete ne våre
ved åpent å sabote re kampen mot politiske oppsige l ser. De
benekter at det er poli t is k e oppsigels er, nekter å føre reelle
K
forhandlin ger på vegne av de oppsagt e, t ruer med eks~u
sjoner
fra fagforenin ga osv .
J.Vi må reise kampe n mot politiske oppsige ls er . Prinsippi elt
mener vi at kampen for å beholde arbeidspl assene må føres
gjennom fagforenin ge ne . Men når dette - som i Åsgård-s aka ikke går, må vi sjøl ta opp kampen. Dette gjø r vi ved:
A)Danne en loka l aks jonskomit e som kan gå i spissen for kampen.
B)Mobilis ere de andre ansatte til å støtte kampen ved å spre
informasj oner g jennom allmannam øter, veggavise r, løpesedle r osv.
C)Arbeide for å reise aktiv støtte også utafor sjukehuse t.
Dette kan gjøres ved å danne støttekom iteer, spre informasj on,
samle inn støtte fra fagforenin ge r, partier og enkeltper soner,
samle inn penger , arrangere demon strasjone r osv .
~.Klassefienden

forsøker alltid å splitte kamp en gjennom
rabiat kommunis thets . Dette må slåes resolutt tilbake. All
støtte til de oppsagte på deres egne premisser er en god ting
som rammer fi~nden.
5.Bare en slik ak tiv massemob ilisering av folk på og utafor
arbeidspl assen kan bringe oss seieren. I dette tilCellet ble
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-lo
~ag~oreningsledelsen

press a til å ~øre reell e ~orhandling~r
med ledel sen - ~orhandlinger som til slutt sikra
arbeidd~or
oss ved sjuke huset . Alt dette viser at kamp nytte
r, og d•t
er også den enest e vegen ~ram til full seier .

NEI TIL POLITISKE OPPSIGELSER - BARE AKTIV KAMP FØRER
TIL SEIER !

PRO'rOKOLL

Den 19. septe mber 1975 ble det holdt
forba ndlin gsmø te mello m Åsgår d
sykeh us og Norsk Komm unefor bund
a.ngr=~. ende oppsi ing av 4 midle x·tidi g
ansat te pleie re uten skole .
Til stede :

For Åsgår d sykeh us:

Kont orsje f Rolf Hanse n

for Norsk Komm unefor bund:

Bryn julv Grønv ik
Johs. Johns en
Thorm od Qj_sv old
Erlin g I~arsen.

Dessu ten møtte : Sjefs ykep leier Gunv cr Fursk ognes og ~
ass. sjefs ykei; leier Oddb jørn Jense n.
Etter at saka var drøft et ble p arten e enige om følge nde:
I samsv ar med Hovedoverensk0m:~'.::2.ns beste mmel ser til bys
Narit Serfl aten,
Sisse l Almk lov,
Randi Henri ksen,
Irene Arnts en,
stilli nger sbm assis tente r ved helse ins t itusj on etter
som slike stilli n.ger blir led:L:;e ved sykeh uset .' Inntihvert
l slike
stilli nger blir ledig e skal di . :: se - i den utstr eknin g det
mulig - enga sjere s i ledig e vi ~~ ariater, til ekstr avak ter er
o. 1.
Admi nistra sjone n sende r snare s : : dette tilbu d skrif tlig, og
svar frist fra arbei dstak erne s . ::ttes til sllJ.tt datoe n for
nåvær ende eng·as jemen t.

Rolf__ I·~a~sen
..

\.._

.

-~

/ / "..· , . ~
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•••

Norske epler ·
Plommer
Fersken - Druer

For øvr ig alt i fris k fru kt og
gr ønn sak er
E ngr osl age r hos

Olav A ak re
Tlf. 81 675.

KR . l ,50

r

STOLER· SKRIVEPULTER
ARKIVSKAP· KONTORSKAP

1\agnar f/;ØI'set '
Tro msø - Tel efo n 81 632

AKP (ml) på ferde igjen: ,._...... .

·

T R E UNG.TENTER
UTNYTTES TAI(TISI(

AK P (m-I>, ell er Rød Va
lga llia nse , ha r
utn ytt
ka ste t seg inn i en ka mp
for tre jen ter ved fek et dis se tre jen ten e i sit t tak tis ke spillter i.
Ås gå rd syk eh us som ble op
psa gt. De tre er
ikk e utd an ne de syk ep lei ere
. Men sel v om
De tre ble lov et an dre lik
pe rso na lfo ren ing a ved syk
e go dt be tal te
eh use t tok sak a job be r ved
syk eh use t ett er at per son alf
opp, og op pn åd de gode res
ore nult ate r, ha r AKP ing a tok
sak a op p. Lik eve l ha r AK P
sta rte t

en inn sam lin gs- og stø tte
ka mp an je un de r
mo tto et «Nei til de po liti ske
op psi gel sen e p.å
Ås gå rd syk ehu s». En ka mp
an je som ikk e
·ha r noe me d vir kel igh ete n
å gjø re!
Se sid e 8. ·
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AK P sk yr
•
zng en

ASGARD~SYKEPLEI ERE

midler:BLIR KYNISK UTNYTTET
Tre hjelpe sykep lelere ved Asgår d sykeh us er bUtt.
ofre for kynisk utnytt else av Rød Valga lllans e. Under
.
foregi vende å støtte dem, har AKP tvert imot forve
rret
deres sak. Og saken er den at de tre ble oppsa gt
med
den begru nnelse at sykeh uset nå hadde fått kvalif
isert
arbeid skraft til deres stilllnger. De tre, som ingen
har
utdan nelse, hadde likevel såpas s erfari ng at de inneh
ar.
Men de tre jenten e kunne ikke
aksep tere dette, oppglødd av
partik amera ter. De sto fast på sitt
krav om at sykeh uset skulle trekke de politiske oppsigelsene tilbake, fordi de mente at de var
oppsa gt på politisk grunn lag. De
ville heller ikke skyve noen ut til ·
fordel for seg selv.
Ved sykeh usets ledels e får
Trom sø opply st at det ikke var
snakk om å plasse re de tre i stil·
linger som allere de var besa ttdet var tale om å flytte dem til
ubesa tte stillin ger innen sykehuset.

-Av Arne R. Hole stillin ger som er foruts att besatt av u~ annet person
ell.
Oppsigelsene kom , og de tre tok konta kt med person
alforeninga på Asgår d, som lovet å hjelpe dem. Perso
nal·
foreninga tok opp saken med ledels en av sykeh uset,
og
Norsk Komm unefo rbund ble også dratt med i bildet
. De
tre krevd e å få beholde jobbe ne sine, og dette var
per·
sonalf orenin ga enig i. Det vil si at stillin gsstru kturen

Til tross for dette danne s det aksjonsk omite for de tre oppsa gte.
jenten e på Asgår d sykehus, og
ved hjelp av et visst partis appa·
rat, er aksjon en allere de spred d.
til store deler av landet . «Tromsø»
har snakk et med en av jenten e, og
det er klart at de har henve ndt seg
til fagfor ening a, men har ikke
holdt seg orien tert om arbeid et
med saken . Istede t er altså denne
aksjon en trådt i kraft, og det er
sendt brev til andre fagorg anisa- .
sjone r med anmo dning om støtte.
Det innsa mles også penge r til de
tre opp.s agte - penge r som sam·

>...)

ved sykeh uset kunne ingen gjøre noe med av hensy
n til
pasien tene, men de tre burde ikke sies opp, men
tilbys
andre stillin ger. Perso nalfor ening a oppnå dde da
også
at de tre skulle få andre stillin ger, som var like godt
be·
talte som de jobbe ne de hadde . Og sykeh uslede lsen
inn·
rømm et også at saken var blitt klosse t behan dlet
fra
begyn nelsen av.

les inn på gata, og som fagforeninger er anmo det om å sende. Til
tross ·for at det er klart at ingen av
jenten e vil bli uten jobb og der·
med vil ha like gode inntek tsmulighet er som de nå har før oppsigelses tiden løper ut!

som i dag finnes i arbeid slivet .
Aksjonen for de tre jenten e er
Først når forhan dlinge ne er brutt, altså helt uten grunn lag i virkel
ighar vi en konfli kt som vil få støtte heten s verde n, og AKP
har stillet
fra en samle t fagbe vegels e, også seg i spisse n for den.
De tre jenøkonomisk. Priva te innsam lings· tene er blitt ofre i AKPs
taktis ke
aksjo ner tar vi avstan d fra, og spill, et spill som blant
annet går
henvi ser til den lovlig valgte ut på «krise maksi merin
g» -elle r
streik estøtt ekom ite, som kan tre i sagt med rene ord
- provo sere
Trom sø faglig e samor g. har be- aksjon
på kort varsel . Rød Valg- frem konflikter.
handl et denne saka, og gir persoallian ses engas jemen t i oppsi·
nalfor ening a ved Asgår d sin fulle gelses
saken ved Asgår d sykeh us
støtte. I sam.o rgs vedta k heter
er partip olitisk innbla nding og
det:
overh erredø mme i den lovlig
Det sies også at innsam lingsvalgte perso nalfor ening s arbeid
aksjon en har gått mege t godt. Det
-Vi forlan ger at forhandlin~er
ved denne arbeid splass en, heter
skulle være intere ssant å vite hvor
føres ut i fra de lover og avtale r det.
penge ne blir av .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
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Samorg. tar av.stand fra
Asgårdaksionen
Troms faglige samorganisasjon
har i brev til Aksjonskomiteen
v / Marit Sørflaten ved Åsgård
sykehus gjort kjent følgende:
Vedr. polltl!ike oppsigelser ved
Asgård Sykehus.
·
Styret i Tromsø faglige Samorganisasjon tar sterk avstand fra
politiske partiers innblanding i
konflikter som ennå er på forhandlingsstadiet .
Vi forlanger at forhandlinger
føres ut i fra de lover og avtaler
som i dag finnes i arbeidslivet.
Først når forhandlingene er brutt
har vi en konflikt som vil få støtte
fra en samlet fagbevegelse, også
økonomisk.
Private
innsamlingsaksj oner
tar vi avstand fra, og henviser til
den lovlige valgte streikestøttekomite som kan tre i aksjon på
kort varsel.
Rød Valgallianses engasjement
i oppsigelsessaken ved Åsgård
Sykehus er partipolitisk innblanding og overherredømm e i den
lovlig valgte personalforening s
arbeide ved denne arbeidsplass.
Vi støtter Åsgård Sykehus Personalforenings behandling av
denne sak.
Med hilsen
Tromsø Faglige Samorganisasjon
Ann Jorld Thlngvold

Støffeuttalelse
om de oppsagte
ved Asgård

Sam org .r:> ·ty .r" ~:.~ t e :c
s cm;i·!en s at -t;

Klubben ved Brødrene Mortensen på møte den 17.9.·75 vil uttrykke sin uforbeholdne støtte til
den kamp de oppsagte arbeiderne
ved Åsgård Sykehus fører for sine
arbeidsplasser.
Det er ·e tter vår mening helt
klart at det her er tale om grovt
usaklige og politiske oppsigelser
til tross for sykehusledelsen s forsøk på å skju!e dette._

av r cpl'c; 3en t; 'm t er
fra DNA og
S V.

Vi ·ser på denne kan:tpen på
samme måte som vi sei på den
kampen Hammerverkarb eiderne
fører, og derfor som en kamp
alle demokratisk innstilte mennesker bør gi sin støtte til.
Dersom sykehusledelsen slipper unna med dette, som de selv
har karakterisert som «en klosset
behandling av saken», kan det bety at usaklige oppsigelser i framtiden blir gjort saklige, og dette
rammer alle som enten av politiske eller av andre grunner ikke
er likt av ledelsen på sin·e arbeidsplasser.
Vi oppfordrer andre klubber og
. fagforeninger til å fatte liknende
vedtak. Bare gjennom å .gjøre
denne kampen til alle arbeidsfolks kamp !tan vi slå tilbake
dette angrepet mot - ~å~~- -de~~'
kratiske rettigheter og mot avtale
verket.
·
For klubben
Herman Kristoffersen
Formann

DEMON STRAS JON
til støtte for de politiske oppsagte ved Åsgård sykehus.
Frammøte: Strandtorget kl.l7 .411 i dag.
Solidaritetmøte på Maritim kl. 19.00.
Arr.: Støttekomlteen for de usaklig og politisk

_,.

oppaagte ved Åsgård sykehus.

_,/

;
/

/

''

;
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Sterke reaksjoner mot Asgård-a~jonen:

De tre ccoppsagten

går i fullt arbeid
l

-Av Karl Ingebrigtsen De fire oppsagte hjelpepleier·
ne ved Asgård Sykehus vil l hen·
hold tit hovedoverenskomsten s
bestemmelser bli tilbudt arbeid l
ledige stUllnger som assistenter
ved helseinstitusjon etter hvert
som slike stllllnger blir ledige
ved sykehuset. Inntil slike stil·
Unger blir ledige skal de tre l den
grad det er mulig bli engasjert l
vikariater, t il e kstravakter o.l.

Dette ble resultatet av et for·
handllngsmøte som ble holdt mel·
lom Norsk Kommuneforbund og
ledelsen ved Asgård Sykehus l

~,

..
c·:

4

' •:·

i·.

Avdelingsrorm ennene
viser
også til at arbeidsgiveren i henhold til avtalebestemmelsene
har rett til å ha ansatte i midlertidig arbeid. Inge n av de tre som
har aksjonert har vært i arbeid
lenger enn tre år. På den annen
side vil avdelingsformennene
rette kritikk mot ledelsen av
syke huset fordi man ikke har på·
sett at spørsmålet om fast ansettelse er blitt tatt opp i ansettelsesr ådet, slik reglene tilsier.
Avdelingsformannen vil også
rette kritikk mot at en av legene
ved sykehuset i strid med overlegens hold ning i saka har tatt
initiativ til avvikling av allmanna
m øter mens fo r eningen førte for·
handlinger med arbeidsgiveren
om saka.
Endelig v il avdelingsformennene ta avstand fra pengeinn. samlingsaksjonene som er satt
igang av spesielle ekstremist·
grupper på gatene i Tromsø . De
tre er ikke arbeidsledige, og innsamlingsaksjonene må de rfor be·
t egnes som bom ming av penger
på offentlig sted . 'Dette er ulovlig,
og derfor burde politiet gripe inn i
slike tilfe ller , mener avdelings·
formenn e ne.
·

fA\

uker vil de etter dette kunne
som assistenter.
Dette er et meget godt forhand·
lingsresultat, sier Johnsen.
går.
Tre av de.oppsagte hjelpepleier
Formannen i personalforenin·
ne har ved flere anledninger ret·
gen ved Åsgård, Johs. Johnsen,
tet sterk kritikk mot sin egen for ·
sier til uNordlys » at forhandlings· · ening, . og blant annet hevdet at
vedtaket innebærer at man vil
oppsigelsene er politiske . Det
legge den største vekt på at de
har også vært holdt flere allman·
fire oppsagte skal beholdes i ar·
namøter mens forhandlingene på·
beid, og i løpet av omlag seks
gikk .
Dette førte til at samtlige for·
menn i kommuneforbundets av·
delinger i Tromsø i går holdt et
møte for å drøfte situasjonen . På
møtet ble blant annet påstanden
om politiske oppsigelser på det
sterkeste avvist.
Avdelingsformennene
mener
at personalforeningen ved Åsgård
har handlet på vanlig organisa·
sjonsmessig måte, og gjort ·hva
som er mulig for å oppnå et godt
resultat for de oppsagte . Ikke
minst bekreftes dette av det gode
forhandlingsre sultatet som er
oppnådd .
Det er de tre oppsagte som selv
med sin aksjonering har blandet
politikk inn i bildet. En slik aksjon
har ingen støtte fra tillitsmennene i Norsk KommuneforlJund.
Avdelingsformennene
ser
l
aksjonen som er satt i kraft av
l
e kstremister på venstres ida i
norsk politikk som et forsøk på å
spille ut det lovlig valgte fagfor·
\
enirigsstyret ved Åsgård s y kehus.
De tre hje lpepleierne har ved
\
sin opptreden vist illojalitet med
sine fagorgan iserte kollegaer,
noe som ikke minst bekreftes ved
at to av disse meldte seg inn i
fagforeninga så sent som l .
august i år, altså etter at' de var.
\
\
klar over oppsigelsene.

\

\
\

\

\

\

\

1~ a~telse
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Ulovlig in n sa m li n gs ak sj on :

nOppsagten trengte
ikke pengestøtte!
-Av Arnulf Har tvik sen -

som
Nes ten dag lig opp lev er persbBe't
,
msø
tar seg en tur gjen nom Sto rga ta i Tro
kke t
at en inn sam ling sbø sse blir «stu
pen ger
frem » og en hør er en bønn om å g1
som
ite
om
tek
til en elle r ann en støt
nde
nge
«tre
til
igje n ska l form idle støt te.n
berdig
arb eid sfo lk som er blit t ure ttfe
•

..

l

Hve m står bak de flest e av diss e
inns amli ngen e til «str eike nde arbeid ere» og «and re uret tferd ig behand lede »? Ette r det en kan lese i
AKP (m-l )'s avis «Kla ssek ampen» er det vei liten tvil om at
AKP (m-l ) «har en fing er med i
spillet» i en god del av diss e
støtt eaks jone ne hvor pengeinnsam ling inne har en vikt ig plas s.
Det er hell er inge n tvil om at det
for en del av inns amli ngen es vedRam men de kom mer inn mye pene. Finn er
~er til støtt ekom iteen
n til de
vege
ene
peng
e
diss
alle
«tre ngen de» - elle r hva? Spørsmål et får foreløpig stå ubes vart ,

eid sgihan dle t av de kap ital isti ske arb
ver e».
forInn sam ling av pen ger i Nor ge er
t.
itie
pol
fra
e
tels
bud t ute n spe siel l tilla
nød
den
r
Har så alle diss e støt tek om itee
ngein
pen
ven dig e tilla tels e til å fore ta
sam ling er? Sva ret må bli nei.

ter inne med , fore ligg er det ingen
slik tilla telse fra poli tiet her i
Trom sø. For vel to uker side n fikk
vi telefon fra Asg ård syke hus hvor
det ble sagt at det skul le arra ngere s en dem onst rasjo n for de
opps agte hvor det også skulle
være peng einn sam ling . Vi send te
da ut folk fra poli tika mm eret for å
stop pe denn e dem onst rasj onen og
inns amli ngen som ikke hadd e
politiets tilla tels~. Men vi fant ingen som dem onst rerte den gan•
gen. Siden har vi ikke regi stre rt at
det fore går noen form for inns amling i Trom sø, Men når det er
sagt, vil jeg legg e til at politiet er
avhe ngig av å få meld inge r fra
publ ikum om at det fore går ulovlige peng einn sam ling er. For at en
inns amli ng skal vær e lovlig krever poli tiet lagt fram et revi dert
regn skap hvor det vedl egge s en
bekr efte lse på at de inns amle de
mid ler er satt inn i bank . Det skal
.- også vær e spes ielt godk jente bøs.- ser for at vi kan gi tilla telse til
peng einn sam ling er Jlå offentlig
:l
sted, sier poli tibet fent Magne
Tjos aas.
Der med må en kunn e slå fast at
den inns amli ngen som går for seg
til de «opp sagt e» kvin nene på Asgård syke hus ikke har poli tiets
velsignelse. At det aller ede er
sam let inn en god del peng er til de
t
«oppsagte» er helt klar t. Dett e bet
kref tes av en av de «oppsagte» på
Asg ård syke hus, Mar it Sørf laten ,
som har «lånt» sitt navn til en
oppf ordr ing i «Kla ssek amp en»
hvor det blan t anne t står at støtt e ·
kan send es til henn es adre sse.
-Hv or man ge peng er har dere
fått, Mar itSø rflat en?
- Vi har fått inn peng er til
støtt ekom iteen , men jeg vet ikke
hvor mye .
- Har dere tre opps agte fått

men blad et «Tromsø» skal få vise
til en spes iell støtt ekom ite som for
tiden går for fullt både i Trom sø
og rest en av land et.
Den siste inns amli ngsa ksjo nen
vi har regi stre rt her i Trom sø er
den til de tre «opp sagt e» kvin nene
ved Asg ård syke hus. Nå vise r det
seg at de tre fort satt er i fullt arbei de- men det er en anne n sak.
- Har støtt ekom iteen for de
opps agte kvin nene ved Asg ård
syke hus tilla telse fra poli tiet for å
driv e peng einn sam ling , politibetj ent Mag ne Tjos aas ved Trom s
poli tika mme r?
- Ette r de oppl ysni nger jeg sit-

t'romse
- :;.s

noen av diss e inns aml edt .nidlene?
-Ne i, og vi har ikke hatt behov
for noen pen ges tøtt e- vi har vær t
i arbe ide hele tiden.
- Hvis dere ikke blir uten arbeide, hvor skal peng ene da gå?
- Vi skal send e dem til andr e
tren gend e.
-Hv ilke tren gend e?
-Je g vet ikke, men andr e som
står uten arbe ide, sier Mar it Sørflaten til slutt , og hun var lite villig til å snak ke noe mer med bladet «Tro msø ».
Vårt spør små l: «Hvor går alle
de mid ler som sam les inn til alle
de fors kjell ige støtt ekom iteer ?,
fikk vi ikke besv art.
Kan skje poli tiet kan finne svar
på dett e spør små let?
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Grove 1ns1nuastoner
mot støffearbeidet
•

fiv Stein llajfoss
I «Trom sø» på torsda g 25/9 og
lørdag 27/9 gjenta s det ei gamm el
løgn og . lanser es det nye
insinu asjone r når det gjelde r de
usakli ge og politis ke oppsig elsene
av 4 jenter ved Asgår d Sykeh us.
Den gamle løgna som gjenta s går
ut på at de 4 · je·nten e ikke var
oppsag te!
Hvord an kan da
person alfore ninga ved sykeh uset
og
sykehu sledel sen
i
forhan dlings møte 19/9 bli enige
om å tilby de 4 jobber ved sykehu set dersom de 4 allered e var i
jobb? (At oppsa gte jobber i
oppsig elsesti da, burde «Trom sø»
. vite sjøl om de står aidri så fjernt
fra arbeid slivet her i landet ).
Insinu asjone n går ut på at de
penge r som har blitt samle t inn til
støtte til de oppsag te, har gått til
et annet formå l enn · o~J!gitt, at
de oppsag te sjøl ikke har sett noe
til pengen e, at det har blitt bedrevet svinde l og inns.~mlinga har
vært ·~lovlig. -« Troms ø>>har klart å
få med seg Troms Politik amme r
når det gjelde r påstan den om at
penge innsam linga var ulovlig . Alt
dette er grove insinu asjone r som
savne r
ethver t
grunn lag
i
virkeli gheten . Verke n «Tromsø>>
eller Troms Politik amme r . har
fnugg av bevis eller noe som helst
juridis k grunn lag for å hevde
dette. Før jeg påvise r dette i
detalj, skal jeg fortell e litt om
samm menhe ngen som denne saka
og «Trom sø»s kampa nje mot de
tidlige re oppsa gte står i.
Ikke bare i «Trom sø», men også
i «Nord lys » har vi i de siste dagene sett angrep på det støttea rbeid som drives ut over · hele
landet . også her i Troms ø, for arbeidsfolk og andre grupp er i folket
som befinn er seg i kamp. De
saker som er mest aktuel le nå. er
de politis ke oppsig elsene ved
Norsk Hamm erverk i Stavan ger
og · ved As gård Sykeh us her i

Troms ø. Det har blitt danne t frittståend e s'treike støttek omitee r for
å støtte de usakli g og politis k
oppsa gte politis k og økono misk.
Dette har vært nødve ndig fordi
fagfor eninge ne til ·de oppsag te
ikke har villet kjemp e for de
oppsa gtes intere sser.
Når et gjelde r oppsig elsene ved
Asgård , så har de oppsa gte sjøl
vært med i en Aksjo nskom ite på
sykeh uset som har sendt ut
appell er om politis k og økono misk
støtte. · «Støtt ekomi teen for de
usakli g og politis k oppsa gte ved
Asgår d Sykeh us» har gjort det
samm e, og det er komm et inn
penge r og politis k støtte til begge
to.
I slikt støttea rbeide er det
viktigs t med politis k støtte til de
oppsa gte for å få trukke t
oppsig elsene tilbake , men det er
også nødve ndig å samle inn pen-·
ger som de oppsa gte kan leve på
når oppsig elsene har trådt i kraft.
Det trengs også penge r til ·selve
støttea rbeide t
(avisa nnons er,
løpese dler, frimer ker osv.). Hammerve rkarbe iderne trenge r penger både for å holde seg og familien e i live og for å d.rive støttearbeid , mens vi her i Troms ø klarte å slå oppsig elsene tilbake før
oppsig elsesti da løp ut for de
oppsa gte. Vi kunne naturl igvis
ikke regne med at de oppsag te
ville vinne kampe n så pass hurtig ,
men at de ville trenge penge r når
de var sparka ut av sykehu set.
Det kunne bli nødve ndig med en
like langva rig kamp som for
Hamm erverk arbeid err.e som har
gått til privat søksm å l mot bedrifta. De ble politis k oppsag te i
mars, mens rettssa ka deres ikke
komm er opp før 7. okt., ·en dag
som for øvrig skal marke res over
hele landet med solida ritets·
aksjon er.

«Stø~tekomiteen for de usakli g
og politis k oppsag te ved Asgår d
Sykeh us» ble danne t på et møte
12/9 for å støtte opp om den
kampe n som de oppsa gte og andre
som støttet dem i Aksjon skomite en drev på sjølve sykehuset. De oppsa gte og vi i Støttekomite en har hele ttd,en klart
marke rt hva de innsam lede
pengen e skulle bruke s til. I en
løpese ddel fra Aksjo nskom iteen
av 11/9 heter det f.eks. : «Peng ene
som komm er inn går uteluk kende
til de utgifte r vi har til trykki ng av
materi ell i forbin delse med saka .
Vi har vedtat t å bevilg e de penge r
som eventu elt blir til overs til andre arbeid sfolk som fører kamp
for sine rettigh eter når vi er
tilbake i jobb».
ER DET ULOV LIG A SAML E
INN PENG ER TIL ARBE IDER E
I KAMP ?
«Trom sø» op; politib etjent Magne Tjosaa s ved Troms Politik ammer forsøk er å få det til at det er
ulovl.ig å samle inn penge r på
denne måt,en. Dette er et meget
lumsk t forsøk på å krimin alisere
lovlig politis k arbeid , noe som alle
bør reager e meget sterkt på! Det
«Trom sø » og Tjosaa s her hevde r
har nemlig ingen grunn lag i noen
norsk lov og må stå helt for deres
egen regnin g. Etter at jeg hadde
lest interv juet med Tjosaa s i
«Trom sø» 25/9, ringte jeg til ham,
og jeg spurte hvilke n lov han refererte til. Han svarte da at det
han hevde t hadde sitt grunn lag i
Lotter iloven (lov av 12. mai 1939,
nr. 3.) og Betler iloven (lov av 31.
mai 1900, nr. 5.) . Etter å ha lest
disse lovene uten å kunrie se hva i
dem
som
skulle
forby
penge innsam linger av denne sorten , ringte jeg Tjosaa s nok en
gang . Jeg spurte da om hvilke
parag rafer i .disse lovene kan
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stø ttet seg på. Det kun ne han
ikke hva pengen
sva re noe på, me n sa at det
e har .bli tt bru kt til og
ikke hvem som
var Lot teri lov en likevel, me
har
stø ttet de oppsagte.
n bar
Betleriloven han stø ttet seg e Vi imø tese r sva r på dette tilbudet.
på,
Til slu tt noen spø rsm ål
dog uten å kunne oppgi noen
til
par
graf. Han sat te me g så ove a- <<Tromsø)):
r til
1. Hvem er det som føle
pol itim este ren , som jeg for
r seg
kla rte lurt?
mit t ære nd for. Ha n sa at det
var
2. Ka n der e elle r politiet
Pol itiv edt ekt ene for Tro msø
ang i
som noen per
forbød pen gei nns am ling er
son elle r org ani sas jon
på of- som me
rier de har gitt pen ger på
fentlig ste d uten polititillat
else. falske pre
Jeg spu rte da hvilket pun
mis
kt i · 3. Hvilke ser ?
n
ved tek ten e som reg ule rte
det te. ;'!r det «Tr par agr af i hvilken lov
omsø)) ref ere rer til når
Pol itim este ren kunne da
ikke der e hev
finne et slik t pu~kt, og sa så
der inn sam ling a til de
at
ikke tren gte s noen spi!siel det opp sag te var ulovlig?
l tilla4. Hvilke bevis har «Trom
tels e for å sam le inn pen ger
sø))
på of- for å hev
de at det har blit t sam let
fentlig sted. Dersom ma n
f.eks . inn pen ger
på fals ke pre mis ser ?
had de pol ititi llat else til å
ha en
De rikt ige sva ren e er :
stan d, så tren gte s det ikke
noen
1: Ingen,. 2. Nei, 3: Fin nes
spesielltillatels~ for
ikke
å sam le inn
og4 : Ingen.
pen ger også. Pol itim est ere n
sa vider e at der som ma n imi
For :
dle rtid Stø ttek
om itee n for de usa klig og
sam let inn pen ger på
falske politisk
pre mis ser , dvs . at pen gen
opp sag te ved Asg ård
e gikk Sykehu
s.
til et ann et for må l enn det som
var
angitt, så kunne det te ram me
Stein Raf oss
s
Straffelovens bes tem me lse av
r om
bed rag eri. Ett er pol itim este
ren s
utta lels er, blir utta lels ene til
politibe tjen t Tjo saa s · ståe nde
i
me rke lig lys . Det er all gru nn et Sva r fra red :
til å
rea ger e kra ftig mo t at en
1. Vi me ner at de som har
represen tan t for et pol itik am me
pen ger til et for må l, må ha vis gitt
r of·
she t
fentlig set ter fra m pås tan der
om at pen gen e går til for
må let.
om
hva som er lov og ret t uten
å kun- Hvis ikke, er folk blit t lurt .
ne beg run ne det te jur idis k.
2. Så lenge det har væ rt kla
Sæ rlig
rt at
når det blir bru kt av Hø yre
-av isa jen ten e ville få for tset te i arb eid e,
«Tromsø)) i den s kam pan je
for å og at syk ehu sled else n har
krim ina lise re stø ttea rbe id
for ar- inn røm me t ·at sak en fra der es side
bei der e i kam p. Det bur de
vær e var tak let uheldig, er alle som har
kla rt, sjøl for «Tromsø)), at
det er gitt pen ger til stø ttea ksj one n, blit t
forskjell på lott erie r pg bet
leri ·på lurt .
den ene siden og sol ida rite
3. Det te spø rsm åle t må pol
tsar itiet
beid på den and re!
sva r på.
4.
Bev iset
er
følgende :
Per son aifo ren ing a ved syk
ehu
);Ile stan ds som har væ rt
har tatt opp sak a, .og det var set
kla rt
stø tte for de opp sag te ved Asg til alle red
e 'på et tidlig tids pun kt at
ård,
har væ rt till att av politiet. De
pen- jen ten e ville få for tsa tt arb eid e
ger som har blit t sam let inn
i løpet ved syk ehu set. A sam le inn penav aksjonen, har blit t sam
let inn ger til folk som er i arbeid, og som
på kla re pre mis ser . Det er
der for vil væ re i arb eid på lan g sikt
,
grove
ins inu asjo ner
sam tidi g som det opplyses
at pen <<Tromsø))s side å hev de at det fra gene
ska l gå til «politisk oppsag
har
skj edd ulovlige ting her , og
det er te)), er å sam le inn pen ger på
ikk e van ske lig å skj ønn e hva
.fal
ske pre mis ser .
som
ligg er bak Hø yre -av isas
Til slu tt:
ang rep
Der som
på
stre ike stø ttea rbe ide t.
komiteen had de ven tet støttefor å
Aksjonskomiteen på syk ehu
hvilke
set og se
res ulta ter
perStø ttek om itee n har lag et et
felles sonal.foreninga kla rte å oppnå,
reg nsk ap. Sjøl om vi ikke
me ner ~ille det te jkke væ rt noen avi ssa k i
at vi har noen som hel st gru
nn til å det hele tat t. Der som syk ehu set
stå til reg nsk ap ove rfo r <<T
frem del es had de opp rett hol
rom
dt sin e
tilb yr vi der e å offentli sø)) opp
ggjøre
sigelser hva ang år syk ehu
set
reg nsk ape t for stø ttea rbe ide
som helhet ette r for han dlin
t
gen e,
de politisk opp sag te når det for hadde
blir
sak en væ rt en gan ske
avs lutt a om kor t tid. Så
kan i ann en.
hve rt fall f~lk her i bye n sjø
l få se
red

