FORSVAR-ABT*=FOLKS DEMOKRATISKE RETTIGHETER

Da de 18 arbeiderne ved I. Austad trelastlager ved Tromsd mandag 18. okt.
gikk tilbake til arbeidet etter å ha vært i streik en
uttalte de bl.a.:
"Når vi nå tar opp igjen arbeidet gjdr
det vis ,, he en e,t vi får
kravene våre innfridd og at dere, kamerater, vil stå ueslutteeelt bak oss
i tida framover."
Dette var en appell rettet til elle dem som hadde stdttet deres rettferdige streik. Etter det har fc;,-., , n.de skjedd
Mandag 18.: To av forhandlirgsal3ets medlem= velges tL3
onsdag 20,: De samme mottar trev fra bedriften 0T
SOM TILLITSMENN.

Torsda 21.: Forhandlingene starter i Oslo, På
e.2der die,p, E, , ettad
sammen med toppsjefer i NA', led vie,e
i
dir
spissen. På den andre siden represener fr , forbunde,. ' - ;.eningen og arbeidernes tillismenn. Arbeiderne ber om å få ',.skutore kravene, De snakker fee ddve Urer.
De arbeide: e..) se]e er tir,* i Tromsd blir samme ;agen =LET
Ule ",T DEN LijNliA DE HAR uK:TJENT fdr streiken 'tret ut.
Fredag 22.: Rer' , ntantene fra fortie dt og foreningen makterikke å få
fe
lingene av flekke-,
arter forstår at det g å r not
ble,e3. eg viseadministra r.
erklærer også =1 -, 3ekale
forhandlinger ikke kommer
. . - endlingene er bratt med
en protokoll som gir uttr , ,k
- iderne ikke er kommet
et skritt videre i kampen gor sine retnessige krav.

ER DET SÅ AT arbeidsfolk i Norge i dag ikke lenger har noen rettigheter,
ingen streikerett, ikke rett til å reise rettmessige krav, ikke en gang rett
til !å velge sine egne tillitsmenn ? I så fall går norsk arbeidsliv hr:eere
tider i mote. Arbeidsgiver og NAF dnsker tydeligvis å tvinge norsk :::ee beve—
geise tilbake til forholdene i forrige århundre. Gjennom de ville engrepene
på Austadarbeiderne gjelder saken nå langt mere enn bkonomiske krav fra noen
arbeidere på et trelastlager ved Tromsd. Den gjelder alle arbeidsfolks demokratiske rettigheter.
MENS AUSTADARBEIDERNE var i streik fikk de massiv stette fra tusener av
norske arbeidere. De siste angrepene fra arbeidsgiver og NAF må meltes med
, H erke mottiltak gjennom kraftig solidaritet med Austadarbeiderne,
KRAFTIG srdTTE TIL AUSTADARBEIDERNES KRAV
FORSVAR ARBEIDSFOLKS DEMOKRATISKE RETTIGHETER
SKAP EN FRONT MOT ARBEIDSGIVERNES POLITIKK
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