FORDØM OPPSIGELSENE
PÅ ELEKTRISK BUREAU!
«BEKJEMP NAF og LO-LEDELSENS YRKESRMDKAMPANJE»
Oppsigelsene av ni arbeidere på Elektrisk Bureau kom etter ei rad med overgrep, satt i scene og tvunget igjennom
av enkelte tillitsmenn på bedriften.
Begrunnelsen for kravene om oppsigelser har aldri blitt konkretisert. Det er ikke det minste rart: De ni har
nemlig aldri «overøst tillitsmenn med skjellsord» eller «plaget sine kolleger». Årsaken til aksjonene er at de ni har
stått for ei faglig linje- mot pampevesen og mot ei k -nefallslinje overfor bedriftens profittjag. De har gått aktivt mot
at lønnssystem som splitter arbeiderne opp i kategorier målt etter personlige «karakterer» gitt av arbeidsformenna
og avdelingstillitsmenna. De har blant annet også gått mot at representanter til avdeling 1.s rep.skap skal honoreres
med hundre kroner pr. gang for å stille på møtene!
Dette er bakgrunnen for oppsigelsene. Diverse tillitsmenn begynte å frykte at slike ideer skulle bre seg til et
flertall blant medlemmene i klubben.

AKSJONENE PLANLAGT FOR ETT ÅR TILBAKE!
Allerede for ett år siden blei det på utvida klubbstyremøte
diskutert hvordan man skulle få sparka «ml-erne». Årsaken
var da en løpeseddel mot det nevnte lønnssystemet. Denne
løpeseddelen skapte stor diskusjon og fikk oppslutning fra
mange av arbeiderne på EB. Tillitsmenn som sto som faddere til det samme lønnssystemet, så denne seddelen og inn-

holdet i den som kjepper i hjula. Wallenberg ville aldri likt
at det skulle komme sand i det glatte maskineriet som disse
har til oppgave å vedlikeholde.
Derfor diskuterte de allerede da så desperate tiltak som å
ta levebrødet fra de som sto bak oppropet om kamp mot det
lønnssystemet de sjøl ville ha innført.

INGEN SPONTANAKSJONER
- INGEN FRIVILLIGHET!
Ledelsen i klubbstyret, ledelsen i Jern og Met. avd. 1 og
bedriftsledelsen prøver å framstille aksjonene som «spontane reaksjoner» fra de breie lag av arbeidere. Dette er ei
grov forvrengning av virkeligheten. Tvert om: Det vi er vitne til på EB er velorganiserte, kupp-pregede terrorkampanjer. Parolen mot arbeiderne har vært: Er du ikke med
oss, er du mot oss. Den som viste sympati med noen av de ni
blei «stempla og kriminalisert» som AKP-ere. (Merk at slikt

har forekommet over lengre tid blant annet fra formenn og
avdelingstillitsmenn.) Folk som ikke ville være med på å
streike ble dratt etter armene til stemplingsurene. Andre har
blitt regelrett trua med at de ikke ville få et avansement de
hadde håpa på, atter andre har vært så terrorisert at de ikke
har vågd å si noe. Til og med personlige venner av enkelte
av de oppsagte har blitt pressa med på aksjoner mot sin
egen vilje.

BEDRIFTSLEDELSEN OG KLUBBSTYRET FRYKTER
ÅPEN DISKUSJON OG DEMOKRATI!
Fra aksjonene begynte og til dags dato har ikke en av de
oppsagte fått slippe tilpamøter,medarbeidskameratene.Det
har ikke vært mulig å komme innenfor fabrikkportene. Til

og med i deres egen fagforening avdeling 1. Jern og Metall
var det ikke plass på dagsorden for denne saka. Dette blei
aktivt forhindra av formannen Svein Christiansen, nestfor-
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mann Fiskerud og sekretær Harry Evjen.
Også bedriftsledelsen har gjort sitt for å hindre åpenhet
rundt saka. Allerede en time etter at et lite mindretall hadde
reist kravet om å sparke de første fire blei de sendt ut av bedriftsområdet, og har siden ikke fått komme inn.
En del av hensikten med å holde dem borte fra bedriften

og arbeidskameratene ser vi blant annet i den rykteflom
som nå systematisk spres blant de ansatte.
Bare slik, med løgn og terror og brudd på elementære
demokratiske rettigheter har arbeideraristokratene på EB
fått trumfa igjennom sin yrkesforbudsaksjon.

DA DEMOKRATIET SLO IGJENNOM
Kun en eneste gang har det vært arrangert et større møte
hvor medlemmene fikk slippe til med motforestillinger. Og
her fikk vi demonstrert hvor farlig åpne diskusjoner og
demokratiet er for bakmennene til terroren. Et klart flertall

stemte nemlig ned kravet om å sparke folk for deres
meningers skyld. Dette var på Etterstadavdelingen. Avstemningsresultatet var 56 mot 45.

OG BAK SKIMTES STORKAPITALISTEN WALLENBERG MED FØLGE,
ELLER HVEM STÅR EGENTLIG BAK?
Arbeiderklassen står i denne saka overfor ei systematisk
kampanje retta mot grunnleggende demokratiske rettigheter. Ei kampanje planlagt og organisert av monopolborgerskapet — dets stat og dets viktige sosiale støtte: arbeideraristokratiet. På EB ser denne alliansen slik ut: Bak
EB står Wallenberg, et av verdens største konserner. Den
norske staten, som har aksjer gjennom EBs forbindelser til
Kongsberg Våpenfabrikk. Jan Balstad nestformann i Jern

og Metall, som satt sammen med ei rekke direktører i en offentlig komite for «Utredning av perspektivanalyse for
elektroindustrien», som slo fast retningslinjene for økt profitt og hardere utsvetting av arbeiderne.
Det er denne alliansen bakmennene på EB løper ærende
for. De henter ikke sine metoder fra arbeiderbevegelsens
tradisjoner, men fra det svarteste uttrykk for finanskapitalens herredømme — fascismen!

EB-AKSJONENE ET ANSLAG MOT HELE
ARBEIDERKLASSEN!
NAF og LOs yrkesforbudskampanje og EB-aksjonene
har et klart mål: Å splitte arbeiderklassen. Hindre og undergrave opprør og kamp mot den stadig hardere undertrykkinga og utbyttinga av arbeiderklassen. Ta luven av den
klassekampbevegelsen som følger signalene fra Jøtul,
Zinken, Linjegods og Brygga.
Metodene er McCarthys i utvikla form. Voldsomme antikommunistiske skremsels- og løgnkampanjer. Oppsplitting

av arbeiderne gjennom velorganiserte aksjoner — arbeidere
mot arbeidere. Terrorisere og tvinge «opposisjonelle» til
taushet, isolere de mest konsekvente talsmenn gjennom å
frata dem levebrødet.
Yrkesforbudskampanja i dag, den nye bølgen av antikommunisme nytter skjendigere og mer utvikla metoder
enn McCarthytida og Håkon Lie noensinne kunne oppvise.

ANSLAG MOT DE DEMOKRATISKE RETTIGHETENE
Yrkesforbudskampanja retter seg mot de mest grunnleggende demokratiske rettighetene. Retten til å ha egne
meninger uten å bli fratatt levebrødet for dem, retten til opposisjon i fagbevegelsen, retten til å stå åpent fram med ei
klassekamplinje er avgjørende for arbeidsfolk. NAF og
LO-toppen tar sikte på å fjerne disse rettighetene. Det kan
ikke og må ikke tåles av en eneste som virkelig tar arbeiderklassens interesser alvorlig. Ikke en som virkelig vil bekjempe overgrep mot arbeidsfolk og forsvare de

demokratiske rettighetene arbeidere har tilkjempet seg gjennom årtier kan overse det som nå skjer som uvedkommende
for dem.
De demokratiske rettighetene dreier seg om arbeiderklassens mulighet til å kunne slåss for sine krav, mot lønnsnedslag, mot reaksjonære arbeidsgivere osv.
Det er derfor avgjørende at alle slike overgrep blir møtt
med en konsekvent motstand.

REIS KAMPEN MOT YRKESFORBUD!
REIS KRAFTIGE PROTESTER MOT EB-OPPSIGELSENE!
STØTT DE OPPSAGTE!
Ta saka opp i klubben eller fagforeninga di. Vedta avskyresolusjoner mot oppsigelsene. Ta de som virkelig
står bak-bedriftsledelsen- og pampene på EB. Krev oppsigelsene trukket tilbake. Ta avstand og bekjemp forsøk
på innføring av yrkesforbud. Send støtteerklæringer til de ni oppsagte arbeiderne.

Støtte kan sendes til: Solveig Lillehaug, Boks 26, Ankertorget, Oslo 1.

Abonner på dagsavisa Klassekampen — bringer sannheten om EB-aksjonen — avslører
Yrkesforbudskampanjen til NAF. Talerrdin sak. La den også bli din avis.
Utgitt av Oslo AKP(m-l), Faglig Utvalg, Boks 211, Sentrum, Oslo 1.
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