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TllliSIRNI !
Dette er en hvitbok om de
politiske oppsigelsene av 10
arbeidere ved EB i Oslo i febr/
mars -77. I denne hvitboka vil
du finne oversikt over hva som
skjedde og vår mening om hvem
som sto bak oppsigelsene.
Denne hvitboka er blitt til
gjennom grundige diskus joner
mellom de oppsagte og i samarbeid med en del av arbeidskameratene våre ved EB .
Vi har tatt med mange eksempler og opplysninger som har
kommet fram i disse diskusjdnene og i andre samtaler med

fol k som har vært med på det
som skjedde. Mye av det som
står i hvitboka kan vi nodvendigvis ikke "dokumentere" fordi
vi ikke onsker å blottstille
kildene.
Vi har vært noye med å legge
fram hendingene korrekt. Det
er likevel mulig at det finnes
unoyaktigheter og feil i hvitboka.
Vi har laget denne hvitboka
for folk som er interesse rt i å
få greie på hva som virkelig
skjedde på EB . Vi håper at
mange som arbeide r på EB, vil

lese boka, også dem som deltok
i streikene.
Vi veit det er noen som kommer til å kaste seg over denne
hvitboka for å finne noe dem
kan "ta oss på ". Det er vi
vant til. Det har de forsokt
med alt vi har sagt, gjort og
skrevet siden de begynte kampanja si. Om disse personene
blir rasende, tar vi det som et
tegn på at vi har fått inn noen
full treffere:
La det gjerne bli livli ge
diskusjoner om hvitboka, vi
frykter ikke diskusjoner:
Hilsen de lO oppsagte .

OERES REF.

DERES BREV

VAR REF.

DATO

22 . 03.1977.

Vi henviser til den uro og de s it down· 1ksjoner som Deres ansette lse hos oss
har forårsaket i den senere tid. Som kjent p&går for tiden en ny arbeidsned l eggelse for årsaket av de samme forhold. Bedriften er, etter å ha påtalt
den ne over~or tillitsmen nene, bli tt meddelt at disse ikke makter å få arbeidet
gjenopptatt før 9 nærmere spesifiserte ~rbeidstakere er oppsagt. Som De vil
være kjent med, er De selv en av disse ~På denne bakgrunn ser vi in gen anne n utvP i enn å måtte si Dem opp med gjeldende
oppsige l sesfrist til fratreden om l uke, dvs. 30 . 03 . 77 . Inntil fratreden
skjer, er De permittert med full l ønn.

Dersom De bestri der sak l igheten av denne oppsigelse , må søksmål reises inn en
6 uker, jfr. Arbe i dervernlovens § 43 nr . 3.

For A/S El ektrisk Bureau
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HVA HAR SKJIDD ?
Onsdag 23. mars ble 9 arbeidere oppsagt fra jobbene
sine ved Elektrisk Bureau.
Oppsigelsene er et av de groveste angrepene på de demokratiske rettighetene etter krige~
De kom som et resultat av en
voldsom anti-kommunistisk terrorkampanje på EB.
Fo:rut for oppsi gelsene ligger mange år med klassesamarbeid mellom klubbledelse og
bedrift, og lt års intens.
klappjakt på opposisjonen.
For å skjonne hvordan oppsigelsene kunne bli mulige, er
det nodvendig å kjenne til
forhistoria. Det er også nodvendig å være klar over at EB
er foregangsbedrift på klassesamarbeidets område. Dette
kommer klart til uttrykk på en
rekke områder: Bare en klubbformann i tida etter krigen
har fortsatt som produksjonsarbeider etter å ha slutta som
klubbformann. På EB finnes det
videre et særskilt samarbeidsutvalg (det s.k. 4.4-utvalget)
mellom det absolutt overste fra
bedrifts og klubbledelsen. Det
er blitt b:rukt mye tid og penger på å bygge opp et omfattende
nett av spesielt lojale folk
for bedriften ( arbeiderari stokratiet).

NR. 11
~ELEKTRISK BURE~U

HUS ORGAN
OKTOBER 1976

"Vi· vil noe mer enn A sitte pA gjerdet og
skrike!"
(Fra venstre: Klubbformann Svein R.
Larsen, nestformann Tore Helium,
fellestillitsmann Tore Sæterbakken.l

KAMPEN DM DET NYE
LØNNSSYSTn1ET
Historia om oppsigelsene og
terroren på EB, begynner foret
og framst med kampen om dette
lonnssystemet, dvs. i januar

-76.
Dette var en kamp, ikke bare
om lonnssyetemet, men også mot

"Bedriften
og
VK
har
ofte
sammenfallende
interesser,
men
bedriften legger ofte for mye vekt pli
rent økonomiske forhold."
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den harde utbyttinga som er på
,EB. Be driften oppga at den i
rein fortjeneste tapte 360
kroner for hver arbeidstime.Vi
får 30 kroner pr. time
1/12,
i lonn.
I tillegg er EB
en lavtlonnsbedrift innafor
jern & metall.
Motstanden mot dette +onnasystemet var stor blant ar·beiderne på bedriften, men bedrifts og klubbledelse satsa
enormt på å få pressa forslaget
igjennom. Da medlemmer av
AKP(ml) ga ut en lopeseddel som
argumenterte g:rundig mot lonnssystemet, reagerte klubbstyret
med å planlegge streik for å
fjerne opposisjonen. Samtidig
ga bedriften skriftlig advarsel
til dem som delte ut lopeeeddelen. Grunnen til disse tiltaka, var at lopeseddelen ble
·godt mottatt og skapte mye
diskusjop. Det var fare for at
lonnssystemet kunne bli nedstemt.
FORSOK PÅ STREIK I -76
Endel av tillitsmennene gikk
i gang med å mobilisere til
streik. Spesielt ivrig var
till~tskvinna på avd.32/Etterstad ,{ Kari Si vert sen, og tilii tskvinna på avd.36/Billingstad,: Marta Pettersen. Dette
strei'keforsoket var totalt mislykka, folk ville ikke streike.
FORBEREDELSER T!L STREIK I -77
Taktikken måtte folgelig
forandres, men r~et forble det
samme: å fjerne opposisjonen.
I all hovedRak gikk taktikken ut på å ~riminalisere, mistenkeliggjore og isolere de utpekte "AKP(ml) 'erne". Ved hjelp
av utspekulerte metoder for-

sokte bedrifts og klubbledelsen
å bygge opp til ny streik.
AVD.32: KJERNA I STREIKEFORBEREDELSENE
På avd.32 hadde det alltid
vært spesielt toffe forhold,
hvor utfrysing og trakassering
horte til dagsordenen. I lepet
av kampanja ble forholdene verre og verre, og sikkert er det
at de fleste led under all
hetsen.
KLUBBSTYRET FORBEREDER
AKSJONENE
Fra februar -76 til september
ble det bare avholdt et klubbmote på EB. Lonnssystemet var
blitt vedtatt som 'proveordning,
og klubbstyrets oppgave i denne
·tida var oyensynlig å drive
buskagitasjon mot opposisjonen.
Det forste klubbmotet i -77
ble holdt i januar. Den daværende klubbformannen, . Svein Roar
Larsen, gikk da i spissen for
utilslort anti-kommunisme mot
dem som protesterte på noe
punkt.
- - - - -- En av arbeiderne påpekte at
den samme Larsen alt hadde fått
seg jobb som arbeidsformann og
at det derfor ikke var rart at
han gikk så varmt inn for det
nye lonnssystemet. Et par
dager etter ble det kjent at
Larsen hadde fremma suspen~jonsforslag mot denne arbeideren for "ukollegial opptreden".
f,

EN ARBEIDER PÅ AVD.31 FÅR
SPARKEN
Så fulgte det slag i slag.
I februar ble det satt i gang
undersokelser angående bruk av
velferdspermisjoner. En arbeider fikk sparken for misbruk, som det het fra bedriften.
Den virkelige grunnen til oppsigelsen var at arbeideren
blant annet hadde samla inn
penger til bryggearbeiderne.

FLERE SUSPENSJ ONSFORSLAG
En arti kkel i avisa Kl assekampen t ok opp denne oppsi gelsen under overskriften
"Pampene i klubben velsigner
politisk opps igelse ". Denne
artikkel en ble lagt fram fer 2
arbeidere på avd.32, og de ble
spurt om de var eni ge i det som
sto der. Da de svarte at de
mente det var rikti g , ble det
umiddelbart satt i gang en
underskriftsaksjon for at også
disse skulle suspende r e s for
"ukollegial opptred en". I denne
forbindelse ve dtok styret bl.a:
"At AKP-MLs organ Klassekampen
skyter vilt og usaklig er
kjendt, men at våre medlemmer
gir uttrykk for de samme meninger er uakseptabelt! Dette
gjelder både de to forrannevnte
og andre som måtte ha lignende
meninger. Styret presiserte at
arbeidslivet har visse spilleregler som må fol ges d·e rsom
totalt kaos skal ungås."
28/2: KLUBBENS ÅRSMOTE
På årmotet ble suspensjonsforslaga vedtatt. Skriftli g
avstemming ble imotegått av
klubbformannen og folk som gikk
imot suspensjonene ble nekta
ordet.
KAMPANJA FORTSETTER
Bedrifts og klubbledelsen
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klarte å kne kke opposisjonen og
motstanden mot den forst e opps i gelsen og sus pensjonene. De
fikk blod på tann o g tok det
som et klart te gn på at de t var
mulig å fjerne alle u onska,
svartelista pers oner.
Motstanden mot den forste
oppsi gelsen var blitt knekt ved
at folk fi kk besk jed om at de
sj al kunne f å sparken ved å
·ste tte den oppsagte, ved å
:nekt e henne ad gang til bedriften, ved å rive istykker stettef orslag fra de ansatte på hennes avdeling og ved å forhindre
at det ble avholdt noe mote om
saka. Liknende metoder fikk
blomstre uhemma i forbindelse
me d permitteringene og opp sigelsene av de ni.
10/3: 4 ARBEIDERE PERMI TTE RT
PÅ ETTERSTAD
Grunnlaget for pe rmitteringene var en mindretallsstreik på
Ett e rstad. Kravet var at en av
de f i re skull e stå fram som
kilde til en artikkel i Klassekampen om å rsmotet i klubben.
Hvis ikke skulle alle fire vek~
Be grunnelsen ble seinere forandra både av streikeledelsen
og av bedriftsledelsen.
1 4/3: MOTE PÅ ETTERSTAD
På Etterstad ble det pressa
gjennom et mote om saka. Mot

klubbformannens vilje ble det
pressa gjennom en avstemning.
Resultatet var et klart flertall for at alle de 4 skulle få
tilbake jobbene sine. Det
streikende mindretallet, forst
og fremst avd.32, nekta imidleDtid å boye seg for vedtaket og
gikk til streik igjen.
AKSJON PÅ BILLINGSTAD:
4 PERMITTERES PÅ AVD.36
Samtidig ble det satt i verk
aksjoner på bBs fabrikk på
Billingstad. Det ble hevda av
streikelederne at det skulle
være en sympatistreik med Ettei'stad. De påsto at hele Etterstad var i streik. Under
"streikemotet" på Billingstad
. la den sjoloppnevnte streikeledelsen fram et krav om at
enda fire arbeidere skulle
sparkes. Dette fikk de vedtatt
ved en kuppavstemning.
Aksjoner ble også satt i
gang på Majorstua.

16/3: EN 9. ARBEIDER
PERMI TTERES
2 dager seinere ble det satt
i gang en underskriftskampanje
for at nok en arbeider skulle
sparkes. Instruktoren på avdelinga (dvs. han som deler ut
jobber) gikk rundt med lista og
pressa folk til å skrive under.
SPILLET GÅR VIDERE
Etter permitteringene begynte forhandlinger mellom
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Mekaniske Verksteders Landsforening (MVL) for
å få en "forsvarlig" behandling
av denne "vanskelige" saken.
IQubbledelsen forsokte i begynnelsen av streikeaksjonene
å "holde seg på lang avstand"
for å gi skinn av at de ikke
hadde noe med organiseringa å
gjore. Men allerede noen dager
etter permitteringene ble det
offentliggjort at klubbstyret

stotta kravet om oppsigelse av
de 9.

ill
Klubbformann Hellum begrunna
dette i en nyhetssending i NRK
med at de oppsagte hadde "drevet systematisk forfolgelse av
tillitsmenn på politisk grunnlag og terror møt sine arbeidskamerater." Hensikten var nå å
bygge opp et forsvar. av oppsigelsene utfra §13 i Hovedavtalen.
Den gir arbeidere rett til å
nekte å jobbe sammen med folk
som viser "util borlig opptreden."
De borgerlige avisene, blant
dem Arbeiderbladet, grep dette
begjærlig og brakte daglig disse beskyldningene videre i forskjellige oppslag. Under
streikeaksjonene ble det imidlertid ikke g jort noen forsok
på å begrunne eller konkretisere anklagene mot oss.
FORBUNDET GÅR INN FOR
OPPSIGELSER
16/3 gjorde J&M-forbundet
klart at de stotta kravet om
oppsigelser i forhandlingene
med MVL. Samme dag sa sekretær Harry Evjen i AVD. I i et
intervju i Arbeiderbladet at
det " •• • overhodet ikke (kan)
bli tale om noen politisk begrunnet oppsigelse av de 8 - en
oppsigelse måtte eventuelt
grunngis med §13 i Hovedavtalen". Det var stikkordet før
å tilslore at permitteringene
skulle lede til politisk blokk. oppsigelse av den mest kampvillige opposisjonen på EB.
"VI MÅ FINNE BEVIS"
Forhandlingene gikk tilbake til klubbledelse og bedriftsledelse. Nå starta en
hektisk motevirksomhet på Billingstad. Målet var nå å spa
fram tilstrekkelig "bevismateriale" for å påstå at hver
og en av de permitterte (nå 9)

hadde "sjikanert og terrorisert" tillitsmenn og arbeidskamerater.
Dette var på ingen måte.
breie moter hvor mange kom til
ordet, men moter med utvalgte
folk og noen fra klubbstyret.
F.eks. mette Kari Sivertsen som. ' ·
"forhenværende hovedtillitsmanrl'
mens ingen av de permi ttert~e
ble innkalt.
OPP SOM EN LOVE, NED SOM EN
SKINNFELL
Resultatene fra disse motene
ble lagt framfor representanter
fra LOs juridiske kontor. De
slo fast at de opplysningene
som var kommet fram om de 9
permitterte på ingen måte "tilfredsstilte de krava en måtte
stille til bruk av §13.
Med klare ord: Ikke fnugg
av bevis for noen av påstandene
om de 9s oppforsel. Altså: Her
måtte det en ny giv til!
22-23/3: NYE STREIKER,
ET LITE MELLOMSPILL
Lesningen lå snublende nær:
Nye streiker - mer "press på
bedriften" - bruk §43 i Arbeidervernloven som sier at
bedriften ikke har erstatningsansvar dersom den blir tvunget
ti~ å si opp arbeidere fordi
den kan vente seg okonomisk
tap (streiker, sit-down etc.).
Den 22/3 melder NRK at forbundet og klubbstyret frafaller
kravet om oppsigelsene etter at
LOs juridiske kontor har uttalt
seg. Bedriften melder at de
permitterte kan begynne på jobb
igjen. Samtidig presser
streikeledere på alle EBs
avdelinger i Oslo-området på
for å få nye streiker. Nye
aksjoner kommer igang.

23/3 kommer de permitterte på
jobb og blir mott med oppsigelser.
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HVA HAR VI
STÅTT -FOR?
Vi oppsagte har aldri fått vite '
hva anklagene mot oss egentlig
består i, Vi har aldri fått være med på noe møte hvor oppsigelsene har vært diskutert, heller ikke har vi fått informa-

Vi streiker til

sjon fra forbundet vårt. Det
meste er blitt " lagt fram bak
vår rygg, enten i hviskekampanjer på jobben eller i forhandlinger på forskjellige plan.• Vi
har aldri fått se det "materia-

ML-erne fjernes!
\'& 2!/a

let" som er blitt sanka sammen
mot oss, men vi vet jo at det

nettopp var på grunn av vårt

ikke nettopp det som er grun-

må være tynne saker, Vi har sa~
la de påstandene som er lagt

politiske og faglige syn at vi

nen til at arbeideraristokrat-

ble oppsagt. Laila Johannessen

ene prøver å hindre sånn disku-

fram offentlig, og vil gjennom-

hadde da også store problemer

sjon?

gå dem,

med å komme med noe konkret:

Påstandene er mange: vi skul•

(Med arbeideraristokrau. men-

"Alt i en sekk så er det bråk,

er vi: et sjikt av små og store

le ha drevet terror i lang tid,

altså!" forkynte hun, Men da

arbeiderledere som kapitaliste-

"Mange følte seg forfulgt", vi

intervjueren ville vite hva
slags bråk, fikk vi høre om

ne bestikker med ulike fordeler

oppsøkte folk hjemme, "trakkasserte personer som taler imot
denne klikken", "hengte ut arbeidskamerater i

Klassekampen

og andre steder", "forpestet
miljøet" og mye annet,

tn ting

av dette er sant: vi oppsøker

~orbrytelsene":

"De presser seg

ned ved bordene når vi spiser
vår frokost!"

listenes interesser blant arbeidsfolk,)
2.

NOEN PÅSTANDER VI VIL BESVARE:
1,

for at de skal forsvare kapita-

Vi "sjikanerte tillits-

menn". Sjikanere - det høres jo

De oppsag'te "drev møte-

ille ut. Men det vi har gjort

terror på klubbmøtene", Det er

er å fremme saklig kritikk av
tillitsmenn når det har vært

folk hjemme, for å diskutere

riktig at de fleste av oss had-

streikeaksjonene og for å hol-

de tatt ordet på klubbmøter en

grunn til det. Tillitsmenn må

de kontakten med arbeidskamera-

eller flere ganger, Flere av

ikke være "hellige kuer" som

ter vi føler oss knytta til,

oss har også levert forslag til

det er en forbr y telse å si imot,

(Som oppsigelsesgrunn er vei

vedtak, Til sammenlikning: på
årsmøtet i klubben 1975 . var det,

Ett eksempel er jenta som tok

dette noe helt nytt!) Til

~e

opp kritikk av sin tillitsmann

andre påstandene må vi si: Når

foruten formannen, !n som hadde

på et klubbmøte, Tillitsmannen

har vi drevet terror - og hvor-

ordet, Og han reiste seg for å

hadde advart nye på avdelinga

dan? Hvem har vi trakassert og

spørre hvorfor han ikke var

mot å snakke med denne jenta,

forfulgt? Når og hvor?

foreslått til et bestemt

vervM~

med ordene: "Pass deg for hen-

Streikeleder Laila Johannes-

Klubbledelsen påstår at de øn-

ne, ellers kommer du i AKP's

sen uttalte i radioen: "Har ikke noe å si om de er AKP ( m-l)'er

sker aktivitet fra medlemmenes
side, Men når aktiviteten og

klør!" Jenta påpekte at dette
var stikk i strid med hva tillitsmenn bør gjøre, Edle Evensen,

eller hva de egentlig tilhører,

interessen øker, kaller de det

spiller ingen rolle for meg,

bråk. Hvem er redd for disk u-

den ivrigste meningskontrol-

bare det er mennesker som oppfører seg som en skal ·mot en

sjon? Vi er det ikke, tvert imot, for vi er overbevist ·om at
støtten til rettferdige streik-

løren på ES/Billingstad, ropte
"da: "Du skal passe deg, for her

er bare vil vinne større oppslutning på den måten, Er det

ta er ganske riktig en av de
oppsagte,

kollega!"
Dette syns vi er et mislykka forsøk på å skjule at det
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har vi sparka folk før!" Og jen-

sagte har ikke vært med på å ta

hadde ført til, Resultatet før-

somhet på jobben". Hvem kommer

opp alle de sakene som vi til-

te til livlig diskusjon blant

denne anklagen fra? Jo, i

sammen har stått far.

arbeiderne på avdelinga. Mange

3.

Vi "drev politisk virkhoved-

MBl

sammen

sak fra ivrige arbeiderparti-

har vi utgjort en del av oppo-

folk. På EB fins det et parti-

sisjonen mot bedriftens mange

ing ikke hadde noen fordeler

lag av DNA, de fikk en helside

arbeiderfiendtlige tiltak og

for arbeiderne og at det ville

i

mot klubbstyrets klassesamar-

ødelegge samholdet på avdelinga.

beid.

Det ble stilt krav om et fast-

klubbavisa nr. 4/75 for å pro-

pagandere for dette laget. Siden har det vært dyssa ned -

Vi mener at åpne diskusjoner

mente at person- og jobbvurder-

lønnsystem i

stedenfor dette nye

antakelig nettopp for å kunne

er nødvendig og bra og at den

systemet med akkord som bare

påstå at vi 9 og ingen andre

retten vi har til å diskutere

var verre enn det gamle.

driver politikk på EB. Klart at

og legge fram forslag er til for

det er sprø y t! Og Arbeiderparti-

å brukes.

laget på EB fins ennå, det.

Vi har . i

Disse diskusjonene begynte å
spre seg til andre avdelinger

forskjellige saker

og "de utvalgte" forhandlerne

fjor ble en EB-ansatt nr. 2 i

gått imot klubbledelsens forsøk

fra klubben så seg nødt til å

Oslo Arbeiderpartis vervekonku-

på knebling og latterliggjøring

sende ut et _informasjonskriv om

rranse. Han verva

d~sse

medlem-

mene nettopp til EB's partilag.
Klubbavisa driver også annen

av all opposisjon.

forslaget til nytt lønnsystem.

For å illustrere bedre hva

Der sto det rett ut at de egent-

vi har stått for skal vi gå

lig ikke hadde tenkt å si noe

nærmere inn på ett eksempel:

om lønnsystemet, men fant det

AKP-hets. Ingen tror vel at

kampen om det nye lønnssystemet.

nødvendig fordi folk alt hadde

streikelederne vil fjerne alt

Dette eksemplet viser også hvor

drista seg til skarpe og kritis-

som heter politikk. Nei, det de

redd bedriftsledelsen er for at

ke diskusjoner på egen hånd.

prøver å stoppe er politikk som

det blir ført demokratiske dis-

truer deres egne posisjoner som

kusjoner og fatta vedtak mot

partipolitisk virksomhet,

bl.a~

interess~r

Men det gikk ikke klart fram
av denne informasjonen at de

arbeideraristokrater! Nettopp

bedriftens

en sånn politisk l i nje er det

de advarslene bedriften har

være bygd på en omfattende vur-

AKP(m-1) går i spissen for på

gitt).

dering av hver enkelt arbeider,

(se f.eks.

arbeidsplassene: En linje for
klassekamp, og ikke samarbeid

individuelle tillegga skulle

Det begynte å strømme på med
MOT TRYNETILLEGG

tabeller som viste hver enkelts

~

for å _tjene bedriften. Klasse-

lønn, med resultater av
Lønnsystemet inn-

kamplinja er det som vil føre

jobbvu~

deringer, personvurderinger os~
På et dårlig besøkt klubbmø-

arbeiderklassen framover, og om

fører langt på vei en "person-

arbeideraristokratene anstreng-

lig lønn" for hver enkelt ar-

te ble lønnsystemet diskutert

er seg så de blir blå, kan de

beider, vurdert etter type jobb

og mange kritiske innlegg ble

ikke hindre at stadig fler opp-

(7grupper) og personvurdering

holdt. Videre ble det holdt av-

dager det!
MEN HVA HAR DE OPPSAGTE EGENT-

etter dyktighet, ansvarsfølelse

delingsvise møter med filmpro-

o.l.

gram som inneholdt "humoristis-

LIG STÅ TT FOR?

virker også sånn at mulighetene

HVA ER DET SOM KNYTTER OSS

for å tjene på akkorden ble min-

~?

dre, tempoet like hardt, Noen

Vi som er oppsagt har jobba

(3 gru p per). Lønnsystemet

som før tjente relativt bra på

på flere forskjellige avdeling-

akkorden fikk utbetalt et fast

er, og vi har ikke vært ansatt

'tillegg" som skulle gjøre opp

like lenge. Noen av oss har

for tapt akkordfortjeneste, men

markert seg mange ganger, ved å

de har stått stille i

sende inn forslag til klubben,

uleringer etterpå.

ved A ta ordet på klubbmøter

FRA
ARBE l DSGRUPPEN -

U~N NSSYSTEHER

NYTT LONNSSYSTEI'!
Tli1EIUKELØNtlEDE
PA
FAB Rl KKAVOEL l NGENE

Det var kjent i

lang tid at

det foregikk forhandlinger mel-

løpesedler.

lom utvalgte fra klubben og be-

penger blant arbeidskameratene

l NFORI1ASJON

lønnsreg-

eller vært med på å dele ut ·
Noen av oss har samla inn

ke" innslag av typen: det fløm-

driften om et nytt . lønnsystem,
men hva disse forhandlingene

våre for å støtte de streikende

gikk ut på var det ikke mange

ved Jøtul, Norsk Champignon og

som visste. Sommeren -75 ble

på Brygga. Noen av oss har

det på ei avdeling lagt fram

solgt Klassekampen. Alle de opp-

papirer på hva forhandlingene
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mer med pengesedler mens en
stemme kommenterer at "helt
slik blir det ikke selv med det
nye lønnsystemet, men det vil

LØPESEDDELEN GODT MOTTATT
Her følger utdrag fra

løpeseddelen:

bli mye bedre."
De fleste var på det tidspunktet overvelta av tabeller
og utregninger og syns at det
hele virka voldsomt komplisert.
Seint på høsten sendte en av
dem som nå er oppsagt inn et
innlegg til klubbavisa som kritiserer forslaget til lønnsystem og oppfordrer til diskusjoner. I forhandlingsurvalgets
svar sto det bl.a:

"Dette (at

tillitsmennene nå skulle vurdere hver enkelt arbeider sammen med formannen) burde være
en garanti for at

"trynetilleg~

Diskusjonene blomstra opp

serte tidligere. Tre tillits-

overalt. Løpeseddelen ble godt

menn gikk i mot denne svarte

mottatt og mange kjente igjen

planen. Likevel ble lista over

blir noenlunde rettferdig for-

sine egne argumenter. Dette var

"mistenkte kommunister" ganske

delt". Denne uttalelsen kunne

noe klubb- og bedriftsledelsen

lang. Bedriftsledelsen og klubb-

vært motto for hele lønnsystem-

ikke hadde venta og som kunne

ledelsen satte igang en anti-

et.

velte deres ko\tbare plan om å

kommunistisk kampanje i

gjennomføre det nye splittelses-

skjulte.

all hemmelighet ble

det satt i

gang streikemobili-

Så plutselig midtvinters var

det

forhandlingene avslutta og for-

systeme~.

slaget ferdig. Det . ble satt en

kanten lot da heller ikke vente

stram frist for gjennomføring

på seg. Mottiltaka kom etter

re av de oppsagte jobba på en

av avstemminga. Etter over 1t

noen dager. Først i

av disse avdelingene.

år med · forhandlinger hadde det

skriftlig advarsel til dem som

nå bråhast med å få resultatet

del te ut løpeseddelen. (.X. .s.

Reaksjonene fra den

form av

Il)

sering på noen avdelinger. Fle-

KOMMUNISTHETSEN FLORERTE
Klubbformannen snakka om
å "leke med voksne folks ar-

godkjent. Det ble sagt at sys-

Bedriftens område eller "i

temet koster bedriften 2t mill.

dens umiddelbare nærhet" omfat-

beidsplasser". Det ble påstått

å gjennomføre. Tydelig ansett

ter bl.a. det kommunale fortau-

at diskusjonene om lønnsystemet

av bedriften som vel anvendte

et utafor EB på Majorstua! Legg

ødela folks tillit til klubben.

penger.

også merke til "trykksaker som

Et

er egnet til å skape uro på

ere medlem i AKP, Torill Lands-

Et tjukt hefte ble delt ut

hetsintervju med et tidlig-

til alle. Det "redegjorde" for

arbeidsplassene". Dette er en

verk i

lønnsystemet med tabeller og

klar innrømmelse på at uro for

sendt · rundt . til utvalgte. Ryk-

regnestykker.

bedriftsledelsen er identisk

tene gikk: Kommunistene er fal-

Endel folk trodde at lønnsyste-

med diskusjoner blant arbeid-

ske og beregnende, de prøver

met virkelig var en utvikling

erne om viktige spørsmål.

seg på unge, uerfarne folk, de

i

retning av · fastlønn (noe

De som fikk advarsel ba

klubbformannen forsikra gjen-

klubbstyret støtte at advars-

tatte ganger) og at det inne-

lene skulle trekkes tilbake.
Larse~

Libertas-bladet NÅ ble

vil ødelegge klubben osv. osv.
En tillitsmann fortalte arbeidskameratene på sin avdeling

bar kontroll med trynetillegga.

Klubbformannen (Svein R.

De viktigste prinsippene i

avviste hånlig dette kravet,

det mulig å få dem fram i lyset

nye lønnsystemet var blitt ef-

men gjorde det klart at klubb-

også andre steder. Det ble en-

fektivt kvelt i

styret skulle behandle advars-

del diskusjoner og det viste

lene.

seg at de fleste tok avstand

det

detaljstrømmen.

Medlemmer av AKP laga da en
løpeseddel som inneholdt de ar-

Klubbstyrets "behandling" av

gumentene som var kommet fram

saken var å diskutere mulighet-

m21

en for å få i

systemet. Løpeseddelen la

stand streik mot

om streikeplanene. Dette gjorde

fra klubbledelsens opplegg med
streik. Særlig var det mange
som reagerte på den udemokra-

også fram hva som må være krav

kommunistene på jobben. En slik

til et lønnsystem under kapita-

streik skulle bygges på erfar-

søket ble forberedt på, at til-

lismen.

inger med å streike ut uorgani-

litsmenn mobiliserte enkelte
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.tiske måten dette streikefor-

Klubbledelsen ser det som

«ELECTRON»

sin oppgave å tjene bedriften,
de frykter diskusjon og truer
åpent med eksklusjon og forbereder streik i det skjulte.

ANDRE ANG REP FR A BEDRIFTEN

• Motstanden
mot disse tiltaka var stor. Derfor var det nødvendig å splitte
arbeiderne og prøve og sparke
de kampvillige. Et eksempel på
dette er bedriftens svar på arbeidstidsforkortelsen ved å
foreslå bare en spisepause i
kantina pr. dag, og innkorting
av frokostpausen som nå ble
holdt i

fabrikkhallen. Det ble

vedtatt etter iherdig propaganda fra klubbledelsen. Motstanden mot ordninga bare vokste etterhvert fordi gjennomføringa
viste seg å være upraktisk og
utrivelig. Motstanden fikk flere uttrykk, bl.a. underskriftsliste for to pauser.
personer til streik uten å nev-

Det var viktig å late som om

ne streik i det hele tatt over-

ingenting egentlig hadde skjedd.

ei ordning med fleksi-tid som
var godt likt til en ordning

for andre folk. Mange viste en

Klubbavisa kom ut i

spontan motvilje mot å bli her-

gave og inneholdt bl.a. følgen-

sa med av klubbledelsen, mot at

de:

klubbledelsen ser på medlemmene

ett-ark ut-

( se faksj_mil e)
Avstemminga om

hvor bedriften satt med de
største fordelene av fleksi-

l~nnsystemet

som en kran som kan skrus av og

ble nå forsøkt gjort til et

på.

spørsmål om å støtte klubben

"På" når klubbledelsen tren-

Likedan forandra bedriften

systemet.
Dessuten ble arbeidsbussene
fra Oslo ut til Billingstad om-

ger støtte til et eller annet

eller AKP. Ved uravstemminga

lagt og innskrenka i

av sine klassesamarbeidstiltak,

som kom litt seinere stemte

se med overgang til månedskort,

"av" når det gjelder å hindre

over hundre av klubbens medlem-

og

at medlemmene får igjennom krav

mer mot forslaget til nytt lønn-

reisetiden for mange.

overfor be driften.

system.

Mange trakk også på skuldre-

Vi har gjort dette eksemplet

d~t

forbindel-

forlenga reiseveien og

Det er blitt reist forslag
om r -ett til hjemreiseperm for

ne av kommunisthetsen og syns

med gjennomføringa av det nye

frem~edarbeidere og forslag om

det virka uhyrlig og utrolig.

lønnsystemet så omfattende for-

overgang til fastlønn. På flere

di

avdelinger har det blitt protes-

Alt i alt ble dette streikeforsøket en total fiasko for
bedriften og klubbledelsen. Da

~i

mener at det viser mange

saker:
Bedriften satser alt på å

det var klart at oppslutninga

hindre en kamp for bedre lønns-

om streik ville bli ynkelig,

vilkår.

vurderte de å bare bruke trus-

Bedriftsledelsen satser mye

sel om streik eller aksjoner

for å øke utbyttinga av arbeid-

som begrunnelse for å sparke

erne.

folk. Men de fant nok ut at
det var nødvendig å innse at det

De er livende redde for motstand mot tiltaka sine, derfor

tert mot åpenbart urettferdige
jobbvurderinger og

personvurde~

inger, spesielt harde akkorder,
dårlige arbeidsforhold, vanskelige lønnsslipper osv.
Dette er saker som mange har
villet gjøre noe med, men alle
forsøk på kamp har blitt møtt
med AKP-hets, forsøk på å

første slaget var tapt. Alt

kaller de diskusjon for uro og

splitte arbeiderne fra dem som

snakk om streik "oppløste" seg.

deler ut advarsler.

leda an i

kampen.
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MOTSTANDEN
I dette avsnittet tar vi for
oss noe av motstanden på
fabrikken. Det er i denne ferbindelsen viktig å ha for oye
den ekstreme undertrykkinga og
presset fra arbeideraristokratene som arbeiderne hele tida
har vært utsatt for.
MOTSTANDEN MOT DEN FORSTE OPPSIGELSEN. AVD.31/ETTERSTAD.
Samme dag som arbeideren ble
sparket, tok noen av arbeidskameratene hennes initiativ til
å lage et protestforslag. Forslaget poengterte at oppsigelsen var urettferdig og politisk
og at klubbstyret måtte arbeide
for å få henne tilbake~ Avdelinga ble lovt et informasjonsmote neste dag, og det var meninga at forslaget skulle opp
da.
Neste dag ble forslaget levert til tillitskvinna, som gikk
med det til hovedtillitskvinna.
Hun tok og rev det i stykker!
Seinere på dagen fikk arbeiderne hore at de aldri var blitt
lovt noe mote for å diskutere
saka! Men 17 av arbeiderne
holdt mo.t e likevel' i spisepausa. De vedtok å lage ·en
underskriftsliste mot oppsigelsen, som skulle. sendes be- .
driftsledelsen. Fabrikksjefen
svarte med å gå rundt på avdelinga hele dagen for å skremme folk. Han sa: "Det er det
samme hva dere gjor, der~ får
henne aldri tilbake igjen."
Press og ryktespredning
gjorde at motstanden ble sterkt
svekket. (Et av ryktene var at
den oppsagte skulle ha skoftet
jobben for å slåss mot politiet
på brygga under streiken der).
Bedriften hindra den oppsagte i
å komme inn, bl.a. ved at
driftsingenioren sto vakt fra
for kl.6!
Folk begynte å trekke seg
fra stottelista, og det ble
enighet om ikke å sende den.

PA EB ,

MOTSTAND MOT OPPSIGELSEN
RESULTERZR I SUSPENSJONER
I Klassekampen sto det om
oppsigelsen og om motstanden
mot den. På avd.32 ble 3 ·progresseive arbeidere spurt om de
var enig i artikkelen, to av
dem forsvarte ivrig artikkelen.
Det ble en diskusjon, som snart
ble stoppet av driftsingenioren
Hun som hadde spurt gikk da,
bak ryggen på de tø, rundt med
en liste for å få dem suspendert fra klubben.
ÅRSMOTET I KLUBBEN
Der ble suspensjonsforslagene tatt opp. På tross av stor
motstand ble de vedtatt.

FLERTALL MOT PERMITTERINGENE
PÅ ETTERSTAD!
Etter permitteringene på
Etterstad ble det presset fram
et mote. De permitterte på
Etterstad forlangte å få være
:til stede, men de ble nektet
' adgang av klubbledelsen. Den
nyvalgte klubbformannen Tore
, Hellum, som ledet motet, hadde
verken tenkt seg noen diskusjon
eller avstemning, men det måtte
han gi seg på! Dette motet peker framover ~ot hvordan et
klubbmote kan være. Stemningen
var klart imot oppsigelser, og
Hellum mista kontrollen over
motet! Som folge av det, ble
det en livlig diskusjon, hvor
mange tok ordet. Avstemningsresultatet ble: 56 for at de 4
permitterte skulle tilbake i
jobb, 45 mot. Hellums kommen-
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3 arbeidere fra avdelinga
til hun som var oppsagt, reiste
et forslag mot oppsigelsen. Da
en av dem hadde lagt fram forslaget, truet klubbformannen
med å suspende.re henne: Hun er
nå en av de oppsagte.
På dette årmotet var det
bedre oppmote enn på mange år.
Mange gikk dit fordi de var ·
imot oppsigelsen og suspensjonene. Men det ble avslått å ta
skriftlig avstmning, og mange
våget dermed ikke å stemme sånn
som de onsket. Noen banna på
at de aldri ville sette sine
bein på et sånt mote igjen.
Hva var vits~n, når de ikke
kunne si ~et de mente!

tar: "Ja, ja, det er dere som
skal jobbe sammen med dem" ••••
Men den jobbinga er det som
kjent ikke blitt noe av forelopig, noe den samme Hellum var
med på å sorge for (bl.a. ved å
forfalske resultatet av dette
motet).
Dette motet var en kraftig
oppmuntring for oss oppsagte.
Og dette er den eneste gangen
noen arbeidere på EB har fått
diskutere saka skikkelig!
AVDELING 22: I SPISSEN FOR
MOTSTANDEN!
En av de oppsagte jebba på
denne avdelinga. Avdelinga vedtok med stort flertall å kreve
henne tilbake. Seinere gikk det
rundt liste der med krav om å
få alle de 9 oppsagt. lO skrev
seg på, men 5 av dem trakk seg

l

igjen etter diskusjoner. De
hadde fått hOre at de som ville
ha fred og ro, måtte skrive seg
på lista. Avdelinga lagde
seinere en liste med krav om at
d.en oppsagte skulle få jobben
·tilbake. Den sendte de til bedriftsledelsen med 19 underskrifter på.
AVDELING ~1: 12 ARBEIDERE I
STREIK MOT OPPSIGELSEN:
6 SA OPP JOBBEN I PROTEST
Etter at oppsigelsene ble
gjort kjent, gikk 12 av arbeidskameratene til en av oss,
i streik. Samtidig sa 6 av dem
opp jobbene sine, og gjorde det
klart at de ville slutte hvis
ikke folgende krav ble innfridd:
Arbeidskameraten skulle ,tas inn
igjen innen 1. april, og de
v;ir.k.elige uromakerne skulle
fj~rnes. (Dvs. streikelederne,
~e drivende arbeideraristokratene på Etterstad) Ingen av
kravene ble innfridd. Det viser jo både hvor viktig det er
for EB å kvitte seg med opposisjonen, og hvor verdifulle
arbeideraristokratene er for
bedriften. EB lot altså heller
6 av de dyktigste arbeiderne på
denne avdelinga slutte, enn å
fjerne de to-tre arbeiderari-s tokratene, som i sannhet
lagde bråket. De 6 slutta til
påske.
ANNEN MOTSTAND
På noen avdelinger var det å
la være å streike, i seg sjol
et uttrykk for innbitt motstand
mot oppsigelsene. Så hardt var
presset. På Billingstad ville
noen trekke seg fra underskriftsliste med krav om oppsigelse. De måtte gjennomgå
litt av hvert, bl.a. ble det
krevd en skriftlig begrunnelse
fø~ hvorfor de trakk seg:
~en .9. permitteringa var også et resultat av motstanden.
Arbeideren hadde gått ' rundt på
jobben og oppfordret folk til å
la være å streike. Da ble han
også "uromaker" og ble fjernet.

Noen tillitsmenn var hele
tida imot streikene. To av dem
sendte en protest mot oppsigelsene. Og på tross · av at flere
tillitsmenn protesterte mot
oppsigelsene på styremoter, ble
aldri disse protestene fort inn
i protokollen: Derimot ble de
som protesterte, beskyldt for å
være dårlige tillitsmenn:
MOTSTAND BLANT DE STREIKENDE
Under den siste streiken var

KONKLUSJON
Vi mener dette viser at EBarbeidere flest ikke onska oss
sparka. Tross hard og langvarig
undertrykkelse, både fra bedriftsledelsen og deres tjenere
arbei~eraristokratene, har også
motstanden kommet til uttrykk
på forskjellige måter. Det var
heller aldri noe flertall av de.
700 arbeiderne som streiket.
Brdriftsledelsen opererer med
344 på det hoyeste, og da har
de, så vidt vi vet, regna med
folk som har stempla seg ut av
andre grunner (permisjon,
fleksitid). Og selv om motstanden forelopig ikke har
fort til at vi har fått tilbake
jobbene våre, gir vi ikke opp

det folk som sa at de ville la
være å streike hvis de bare
torde. Andre boyde seg forst
etter hardt press, og gjorde
det klart at det var mot sin
vilje de stemplet seg ut. (Deriblant personlige venner av de
oppsagte.) Kjent er vel det
faktum at enkelte ble dratt
etter armen bort til stemplings
klokka: Vi har dessuten mottatt et brev fra en av de som
streiket.

av den grunn. Undertrykkelsen
vil ikke vare evig, for for
eller seinere vil arbeiderne
sam}e styrke nok til å seire.
Den motstanden som har vært
til .nå, har hatt veldig stor
betydning for oss oppsagte. Vi
mener at de progressive kreftene på EB har blitt styrket
gjennom den kampen som har
foregått.
De som har vist motstand,
har grunn til å være stolte:
Tross trusler og angrep har de
stått på sitt og forsvart rettferdigheten. Uansett hvor ville
angrepene har vært, har
ingen greid å knekke motstanden
blant arbeiderne.
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bedriftens rolle= ULV 1 FÅREKLÆR
EB inn gikk ifjor en samar beidsavtale med Tandberg og

Mange som er mot opp sigelse ne er usikre på hva bedriftens
r olle egentlig har vært . Noen
t e nke r : de 9 mista jobbene si -

Kongsberg Våpenfabr ikk . Her var
også staten innblandet, gjennom
en statlig plan for elektronikk-

ne fordi deler av EB- arbeiderne
presset bedriften ti l å si dem ·
opp . Bedrif+.en onska egentlig
ikke op psigelser , men de gav et etter for presset. Derfor e r
ikke dette politiske op psigelse r i van l ig fo r stand."
Andre tenker : "Bedr i ften
står nok på gær ne sida fordi
kunne gjort mer for å stanse
streikene , men de t var ikke be driften som stod bak opp sigel sene, og de deltok ikke aktivt
i kampanja for å bli kvitt de

9· "
Det e r viktig å finne riktig
svar på sporsmål et om hvem som
er våre venner og hvem som er
fiender . Er det slik at dette
e r en kamp mellom to floyer av
EB- arbeiderne? Er sjolve Elektrisk Bureau A/S en passiv ti ls kuer?
Bedriften har svaret klart:
Den forsaker å framstille seg
som passiv: Den ble "dessverre
nodt ti l å si oss opp, for det
va r den eneste måten å få slutt
på streikene på . " Hens vi var
permitterte og streikene ble
piska f r am , provde flere sjefer
å gi uttrykk for at de syntes
dette var beklagelig og gikk over streken .
De t ville være blåoyd f slå
s eg til t å l s med denne forkla ringa ,
For å finne det r iktige svaret , må vi se
noye på hva slags bedrift EB er ,
og hva den faktisk har gjort i
lopet av kampanja ,

er en del av mo nopolkapitalen i
Norge. LJ:.-1 Ericsson , det svenske
konsernet som har 25 7~ av EB-aksjene , hadde i 1176 85 000 an satte . LME hadde da en omsetning
på 7 mi l liarde r svenske kroner i
året, eier c a . 70 bedrifter i .15
land og har medeiers kap i langt
fle r e . Styreformann i u~E er den
kjente finansmann Marcus Wallenberg . Ifjor fikk ll~ Ericsson
kont r akt på prosjektet "Nordisk
Datanett" . Op pdragsgive r e var
den svenske, finske , danske og
norske stat . Den okonomiske
ramma er 250 millioner f r am ti l
1980 , hvorav EBs andel er på 50
millioner.

sentralene som raserer
av kvinnearbeidsplasser rundt i
landet . EB lage~ også kommunika sjonsutstyr til For svaret og
sikr ingsanlegg og annet uts t yr
for NSB .
EB eks porterer kommunika~
sjonsutstyr til alle verdens deler , har bl . a. l evert noe av
utstyret til direkte-telefonlinja mellom Kr eml i Moskva og
Det hvite hus i v/ashington .
EJ - ErJ J EDRIFI

Det kan EB
takke staten for forst og
fremst . Staten ha r også eie rinteresser i EB gjennom Kongsberg Våpenfabrikk.
EBs profitt ifjor: 75 milli oner . Hvor kommer disse pengene
f r a? Representanter for bed r if ten sa i Fo r liksråd et at den
hadde tapt 1/2 million krone r
på streikene . Dette tilsvarer
en profitt på ca . 330 kr. pr.
arbeider pr . time . Så mye er det
altså dem tjener på vårt slit.
Alt i a l t kan vi op psummere
åsto å vær e

FAKTA OM EB .
Elektrisk Bureau er et kon sern med droyt 4000 ansatte et te r overtakelsen av Nera A/S . EB
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C:KSP .4 rJS JOrJ

"makteslos"

overfor aksjonene som fbrte til
oppsigelsene på EB.
(Mange av op plysniQgene til
dette avsnittet har vi henta fra
EBs årsberetning og regnskap
1975 og 1976 . Her data om EB kan
du finne i Håkon Gundersens bok
"Televerket. Med knute på t r i den ." )
HVA HAR BEDRIFTEN GJORT
Februar - 76& Tre arbeidere
delte ut lb pesedler utenfor 3 av
EBs fabrikker . Lbp e seddelen rett a seg mot det nye lbnnssystemet
som var i ferd med å bli inn fort. De tre fikk skriftlig ad varsel av bedriften.

19(3 -76 ; Medlemmer av Asker
Streikestottekomite b l~ jagd
bort utafor EB på Billingstad .
De delte ut lopesedler om Jotulst r eiken og samla inn penger .
Oktober -76 : To arbeidere
fikk muntli g advarsel m~d trusel
om sparken. Deres forbrytelse :
De hadde nekta å flytte seg fra
pausebordene hvor de andre arbeiderne satt .
Flere advarsler : En fikk muntlig advarsel for å ha diskutert
lonnsslippen med en. ar beidskame r at . En fikk advarsel for å ha
delt ut lopesedler om streiken
ved Nors k Champignon i matpausa.
Januar/febr uar - 77: En ar bei der ble to ganger innkalt til
fabrikksjefen fordi hun samla
inn penger til bryggearbeider streiken . Stotten va r stor på
avdelinga hennes, det var anta -

kelig grunnen til at bedriften
ikke trua med sparken . Men den
9o februar ble hun oppsagt på

spredd som en sannhet på Billingstad . Det ga sjolsagt en

storre tyngde bak oppfordringa
om "sympatistreik" på Billing dagen . Påskuddet var at hun
stad
, enn om de faktiske for hadde misbrukt velferdspermisjo hold
var blitt kjent. Bedriften
neno Det stemte, men mange var
måtte
kjenne til hva som hadde
det som mente at bedriften ville
skjedd, men forsokte ikke å spre
gitt henne en sjanse hvis den
informasjon på Billingstad om
ilrke hadde vært spesielt inter·
hva
som virkelig hadde fo r egått
essert i å bli kvitt henne.
på
Etterstad.
Isteden spredde de
Denne oppsigelsen var start BU
(Bedriftsutvalgs)
- nytt , med
skuddet for det som skulle kom usaklige
opplysninger
om motet
me . Her ser vi tydelig at bed på Etterstad .
r iften sto di r ekte bak oppsige l~
BEDR
I FTEN GA IKK E ADVARSLER ,
sen . Klubbledelsens r olle var å
ELLER SÅ MYE SOM PRØVDE Å
saboter e motstanden.
SNAKKE TI L DE SOM STR EIKE T
10/3: 4 arbeidere ble permittert etter at en t r edjedel av

arbeiderne hadde streiket en times tido (At vi ble permittert ,
betydde ~ t vi ble tvangssendt
hjem fra jobben. Vi fikk full
lonn , og beskjed om at det var
oppsigelsesgrunn hvis vi viste
oss på jobben. Hensikten med
dette var at bedriften og streikelederne skulle få storre
anledning til å drive igjennom
oppsigelsene , uten at vi fikk
sjansen til å snakke med ar beidskameratene våre om det . )
De fire ble nektet å få permit teringsgrunnlaget skriftlig .
Fabrikksjefen sa at bedriften
beklaget , men var makteslos .
14/3 : Mote på Etterstad krever de fire tilbake . 37 arbeidere
går til streik i protest mot
vedtaket. En av dem r inger til
Billingstad og fo r teller at "nå
sitter hele Etterstad" . Det ble

Vi l kan p r ove å tenke oss at det
var et helt annet slags k r av , f.
eks . krav om fastlonn, som var
bl itt nedstemt på et klubbmote .
Hva ville da bedriften ha gjo r t
om 1/3 av arbeiderne hadde gåt t
til streik for dette kravet? En
trenger ikke mye f antasi f or å
skjonne at da ville bedriften i
hvert fall ikke vært makteslos.
Men bedriftens ansvar f or
streikene og oppsigelsene er
storre enn som så . V~ har lagt
fram hvordan progressive og andre er blitt forfulgt med advarsler og tilsnakk fra sjefer
og formenn . Hen de viktigste
streikelederne brukte sto r e
deler av arbeidstida i ukevis
for streikene ble satt i gang ,
til å holde små "moter" og gå
rundt og forberede st r eikene.
Ingen har sett at de har fåt t
tilsnakk for det . Dessuten : Den
avgåtte klubbformann Svein Roar
Larsen gikk ivrig rundt på Bil lingstad og mobiliserte til
streik . Egentlig s kulle han ha
vært trygt forvart som arbeids~
leder på Sorlandet . Hvordan
;
kunne han drive streikemobilise ~
ring i arbeidstida uten tillate lse fra bedriften?
Bedriftsledelsen på EB har
dessuten vist stor interesse f or
AKP (m- l)s politikk . !folge
"Klassekampen"s 1 . mai - nummer har
nemlig E.B-ledelsen besti l t .fi r e
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ekse mplarer av AKP (m-l)s prinsipprogram.
I det hele tatt: Pås tanden at
bedriften var makteslos , er en
diger blaff. Se på Jotul: Der
måtte arbeiderne streike enhetlie i ukevis for å bli kvitt en
driftsingenior som hadde tyrannisert dem i årevis. Jotulledelsen ga ikke slip p på ham
uten etter hard kamp. På EB
derimot, var streikene et uttrykk for bedriftens helhjerta
onske. Okonomisk kosta de t EB
riktignok 1/2 million, oppgir
de sjal. Men i håp om å knuse
arbeidernes samhold og kampkraft, tar bedriften heller den
utgiften. Får kampkrafta utvikle se g , kan jo det bli atskillig dyrere på lengre sikt. Og
det er nok profitt å ta av.
Bedriften tjente også inn noe
av det tapte ved å la folk som
hadde streika, jobbe det inn
igjen.
KONKLUSJON
Det var en smart taktikk av
bedriften å holde se g i bakgrunnen og la det se ut som en kamp
mellom arbeiderne. På denne måten har de provd å spre forvirring blant motstanderne av op psigelsene både på og utafor EB
for å hindre -motstanden og
stottearbeidet. EB vil gjerne
unngå den politiske belastni.nga
ved å være direkte an svarlig for
politiske masseoppsigelser. Derine samme taktikken ligge~ til
grunn for at bedriften og MVL
(Mekaniske Verksteders LandJfor~
ening) nolte med å si oss opp i
forhandlingene lokalt og sentralt mens vi var permittert.
Det er svært viktig å være
klar over bedriftens virkelige
interesser og dens faktiske
rolle i kampanja, og avslore
deres forsok på å unndra seg ansvaret.

Kjell Kveim 50 år
26. desember fylte AD/Kveim 50 år. I den anledning
var "i farten" tilstede i styrerommet like før julefreden senket seg over bedriften. Der satt fire
mann og snakket sammen.

Det var Kjell Kveim, O.S.-sekretær

J. P. Kristi ansen .. klubbformann Svein R.

Larsen og FFU-formann Alf H. Andersen.
Og samtalen gikk lett og greitt, ingen
formelle barrierer å .spore.
Kveim virker befriende naturlig og
behagelig. Bruker ikke mange store
ord, fremfor alt ikke fremmedord i
utren~smål.
Ellers er det særlig to
ting som ser ut til å være typisk ved
hans virksonhet: Målbevissthet og
samarbeid.

- Der satt fire mann og snakket sammen- Fra venstre: J.P. Kristiansen,
Kjell Kveim, Svein R. Larsen, Alf H.
Andersen.

Sakset fra EB's informasjonsorgan
" I Farten".
Kjell RVeim : Administerende direktør .
J . P . Kristiansen : Har vært klubbformann i 10 år , er nå personalsjef på
Billingstad .
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Arbeideraristokratiet
På årsmøtet i EBs verkst er. Tillitsmennene bl.e spurt om
klubb 1977 l e 2t o R vg ~ 8n rl ~ ~l ubb
hvor mange de ville få med se·g
fo.rm:ulil Svein Roar Larsen høyt
på en sånn streik.Noen, spesifra AKP(m-l)s prinsipp-program.
elt hun som da var hoved~vsni ttet han leste o.pp dreide
tillitsmann på Etterstad, . var
~eg om at partiet ser det som
særlig ivrige ag mente det
et mål å skille massene fra de
ville gå greit.
reaks j onære lederne s.ine. Med
Men streikeplanene strandet
reaksjonære ledere mener vi de
den gangen pga. dårlig opps.om på alle måter prøver å
slutning blant arbeiderne.
hindre arbeidernes kamp.
Dessuten ville det ta seg dårAt det er helt nødvendig at
lig ut om initiativet kom
åpenlyst og direkte :!Lra klubbarbeiderklassen avslører denslags ledere, har vi sett
styret-både fordi en sånn ·
streik er ulovlig og fordi det
tydelig nok på EB. Dette er
kanskje det viktigste de o,pp:...
ville øke motstanden mot
kl u'o.bs.tyre t.
sagte og mange andre EB-arbeidStyremøtet, og hva som ble
ere har lært gjennom den kampen
som har foregått.
behandla der, ble fo-rsøkt
Lenin har skrevet mye om
holdt hemmelig. Men dette
dette.Blant ·annet har han forviser jo hvor "spontane" de
klart hvo.rfor sånne ledere motstreikene v?..r som ble satt i
arbeider interessene til dem
verk e~år seinere.Det året ble
søm har valgt dem.Det er fordi
utnyttet god-t:_ av dem som ønsket
kapitalis t ene "bestikker dem på
streik.
tusen forskjellige måter diHva som bre behandlet på det
rekte og indirekte,åpent og
nevnte styremøte er grotesk.
skjult". Han slo også fast at
Klubbens oppgave er, etter vår
arbeideraristokratene var borgmening, å kjempe for medlemerskapets viktigste sosiale
menes interesser overfor dem
støtte.Arbeideraristokratiet er
vi selger arbeidskrafta vår
et skikt med arbeiderledere som
til: nemlig bedriften. Tillitspå grunn av sin priviligerte
mennene skal gå i først~ rekke
stilling tjener kapitalistenes
i denne kampen. Nå ser vi at
interesser.Deres makt er helt
det finnes nåværende og tidavhengig av at de klarer å
ligere tillitsmenn so,m arbeider
frams·tille seg som de som
av alle krefter fo.r å spre misyirkelig ivaretar arbeidernes
tenksomhet, fry,kt og splittelse
interesser. Vi .vil prøve å vise
blant medlemmene, og til og med
. j a ge medlemmer fra arbeidsat de slett ikke g jø.r det.
plassen og ut i arbeidsløshet.
Disse er det som har for vane å
ET MØTE I KLUBBSTYRET
framstille seg som arbeidernes
ledere
og talsmenn.
I februar-76 holdt klubbstyret et møte om hvo·r dan de
Men det det dreier seg om er
skulle bli kvitt "AKP'erne".
ikke usympatiske og gufne enkHver enkelt tillitsmann ble
eltpersoner. Bedriften er liv~purt om hvem han trodde var
redde for at klubber og fagAKPer på sin avdeling. De ble
foreninger s.kal bli kamporg-·
da ført opp på en liste. Neste
anisasjoner for medlemmenes
skritt var å kartlegge muliginteresser. Derfor har de opp
hetene for å få i stand streik
gjennom åra satset mye av
fo.r å få de mistenkte oppsagt • .
penger og anstrengelser for å

hindre dette.
EB skryter av å være foregangsbedrift når det gjelder
gode samarbeidsforhold.
Men hvem er det som
har fordel av dette samarbeidet? Jo det er bedriften.
Vi skal gi et eksempel.
Når bedrif~en og forhandlingsutvalget i klubben blir enige
om lave lønnstillegg, er det
vi som taper på det fordi
lønnsøkninga ikke holder følge
med . prisstigninga. (Ved siste
regulering var laveste tillegg
på 6 øre- bortsett fra dem som
fikk O øre.) Men det er ikke
tvil om at pengene finnes. I
1976 gikk 7~1 millioner til utbytte til aksjonærene, 9.7
millioner gikk til investeringer o.l.
For å få til detT.e digre
overskuddet var EB helt avhengig av sine egne lojale folk,
arbeideraristokratiet. Disse er
det, ved siden av bedriftsledelsen som har .ansvaret ior
at vi er oppsagt. Og det er dem
vi skal stevne for retten, ikke
arbeidskameratene våre, som
avisene har hevdet.

ET EKSEMPEL FRA "GOLVET"
l

;To av de oppsagte j.obba på
avd·eling :32 på Etterstad. Det
var på denne avdelinga streik~
ene· begynte, og vi skal s 'te'Vlle
to streikeledere fra denne avdelinga.
Den ene, Kari Sivertsen, var
tillitsmann på 32 og hoved;
tillitsmann på Etterstad fram
til februar i år. I tillegg til
dette har hun en reKke andre
tillitsverv. Alt i alt har
dette betydd mange møter i arbeidstida. I tillegg kommer
kurser, bedrifts- og tillitsmannskonferanser m.m. Hun har
'
det annerledes enn de vanlige
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arbeiderne

p~

avdelinga. Det

sen og fikk advarsel. Kari

litsmann fra h ver a vd e ling .

Sivertsen var også tilstede.

det blir lite produksjonsar-

Da de to spurte h vorfor -hun

Bedriften o g forhand l in ~ sut
v a l g e t h a r l ag t o)'pp et ··sy stem

beid. Da er det lett å begynne

var der, svarte hun at det var

for å innpode i f ør s t e re kke

og se saker o g ting fra en annen vinkel enn før. Den eneste

hun som skulle legg.e fr a m ad-

blir mye koseprat med sjefene,

måten å unngå det er å kj,empe
imot både små og store fordeler. Det har ikke Kari Sivertsen gjort. Tvert imot! Hun
har dessuten vært en lønns·klasse høyere enn samtlige
andre kvinner p~ avdelinga , og
er en av de få kvinnene som
ikke har akkord. Som tillitsmann skulle hun sammen med fo~
mannen vurdere arbeiderne på
avdelinga og plassere dem i 3
grupper. En arbeider klaget til
henne over at hun var plassert
i gruppe 1, "under midde ls ",
og spurte om hva hun var under
middels i. Kari Sivertsen svarte at det hadde hun ikke noe
med! Hun så det også som sin
jobb som tillitsmann å kjefte
når hun mente noen tok for
lange pauser!
Den andre, Laila Johannessen, har ogs å tidli g ere vært
tillitsmann på avd. 32. Hun
kjenner "de store gutta" både
innen klubb og bedrift fra den
tida.
Arbeidsformannen på 32 er
vanligvis rask med å kjefte på
folk som tar for lange pauser
eller står og prater. Et unntak som. er berykta på hele Etterstad er nettopp. henne. Ingen har sett at hun har fått
tilsnakk, tross timelange fravær fra plassen sin. Spesielt
mye vandret hun omkring de
siste 5-6 ukene før streikene.
Kari Sivertsen o g Laila
Johannessen har satt i verk en
rekke arbeiderfiendtlige tiltak

varslene! På de n må ten ble
tillitsmannen en ekstra s j ef.
Mange andre liknende eksempler fins, på at disse folka
har privil e gier o g f å r f rie
hender av bedriften. Det kan
være farlig å sette seg opp
mot dem, de har makt fordi de
h a r be d riften i ryg gen. Bedriften oppnår sitt mål: å
splitte og undertryk ke arbeiVed siden av deres ivrige
streikemo bilisering k a n vi
vise til følgende eksempler på
di s se to a rbeidera ris t okra tenes a n s var for op psi g e ls ene:
Kari Sivertsen, som da var
hovedtillitsmann, reiv i stykt i~

støtteutt a lel-

se til den først oppsag te!

temaet " Hvo rdan f re mme r a sjonal isering sta nken p å EB? "
I synet på r a s j ona li s ering går skill e t helt k l a rt:
K1 a sseka nrplinj a slå r fast at
rasjon a lisering bety r h a rdere
p re s s o g større utsvett ing av
for bedriften . Klassesamarbeid s lin j a he vd er at alle h a r
li ke mye g le d e av ø k t p r od u ks j on, å bedre b edri f tens konkurra n s eevne o sv.
EB- kl u b b sty re t s fle rt a 1l
h ar f ram ti l n å k on sekvent
stått fo r ei k l a spes amar beidslinj e .

Streikemobilisering a på en
en ropte: "Vi

s ~al

streike! "

Det ble da s p urt: "hvem s i er

•

•
APP!''"

det?", og svaret v a r: "La il a
Johannessen si er det."
Da de 4 på Etterstad b l e
permittert, var Kari Sivertsen
som varatillitsmann til stede
på møtet med be d riftslede l sen .

umulig!

Hun sa at hun hadde gjort alt
hun kunne for å hindre streik.
Men stemplingskortet viste at
hun var en av de første som
hadde stempla s.eg ut!
Kar i Sivertsen prøvde forgjeve s å s t oppe innsamling er

•

~~c_
hvordan

saadan

•

-•

til bryggestreiken, "det er
ulovli g !" Men hun gikk sjøl
i s pissen for ulovlig streik ,
f orskjellen v a r at EBstreikene var blo d i g urettferdi g e og tjente bedrift e ns

for isolering og utfrysing av
dem som gikk imot klasse s amar-

sak!

arbeidere fra pausebordene. Da

B edrift ~

k on f era nsen 1 9 75, under hoved-

annen avdeling foregi k k ved at

på 32. De har gått i spissen

beidet deres. Et viktig ledd i
denne isoleringa var å jage to

Et e k sempel på det er

a r b eid ern e, o g større p rofi t t

derne.

ker forsl ag

tillit s menne ne med k la.s se-s amarbei d slinja - a t bedri f ten
og vi h a r samme intere ss er.

KLUBBSTYRET
Styret er leda av et fo,r-

Det har s trødd sand på f orhandling sutva l g ets f orslag ,
når det gj elde r lønn s forhandling er, f .e ks . t a riff-

de to nekta å flytte seg, ble

handling sutvalg på 4. Resten

np pgjø re t -7 6 ble i k k e e n-

de innkalt til bedriftsledel-

av styret b estå r av ~n til-

gang be h andl a på klubbmøte,
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HVA HAR KLUBBSTYRET ELLERS
GJORT MED SAKA ?
- De har nekta oss kopi av
forhandlingene som ble ført
lokalt, der forhandlingsut-

1896
Tilsluttet: Norsk Jern- og ~~tallarbeiderforbund Avd. l, Oslo

valg et krevde oss oppsagt.
- De ga oss aldri noen informa sjon om hva som fore g ikk, vi
fikk ikke høre hvilke anklager

BEDRIFTSKONFERANSEN 1975
Bedriftskonferansen 1975 ble holdt på
Sole Turisthotell ,Noresund, fredag den
31. oktober og lørdag l. november.
Hele konferansen hadde· 65 deltagere,
delt på like mange fra bedriftens- og de
ansattes representanter.
Hovedtemaet for konferansen var:
HVORDAN SKAL VI FRH1ME RASJONALI SERINGSTANKEN I VAR BEDRIFJ__?__
Etter lunch innledet PD/ Holte om rasjonalisering i EB, (noe som kom til å
sprenge t·atnmen for det oppsatte program) .
Hvorfor vi må rasjonalisere er vel spørsmål som de aller fleste av oss er enige
om svaret på . Hva vi vil oppnå er det
vel heller i kke stor uenighet om. Det er
når vi kommer til spørsmålet om hvordan
vi skal nå disse målene mistilliten begynner å blomstre.

Etter dett e ~le det se rver t en ~edre
;r.idcaa med pafolgerode sel st-.ilpelig s ~mvær
utover K•Plden .
lieste daq oie det foretatt ~- ;: ps ~mm ering
av de ~rOblemer :;c:r. var i· n.:.i.k ... :itme~ .
~ereL :c r ble det ig jen 0ver iatt ttl
c:re i ~r ~ve n9 finne losn i nser

på

som var raska sammen mot oss.
- Vi fikk heller aldri en eneste sjanse til å svare på
disse anklagene, vi ble nekt~
adgang til "informasjonsmøter"
klubbst y ret holdt.
- De har sørga for at det ikke
har vært noen slags demokratisk behandling av oppsigelsessaka. Unntak; møtet på Etterstad, som klubbstyret forvrengte, og f orøvrig ikke tok
noe som h e lst hensyn til!
AVDELING I, JERN OG METALL

de f .-er,;k-;r.;r.ende prob 1emer.
Til sl utt er det bare å konkludere med en
fin ko~feranse og håpe på at det kommer
noe godt og positivt ut av den.
T.H .

Års møtet i avd. 1 foregikk
mens vi var permittert. Vi ble
likevel nekta å ta opp saken
der! Det var jo sant som
styret sa, at f orslaget kom
etter fristens utløp, men det

Et i n nl egg t il klub bav is a
g ikk

i ~ ot

so~

Kleppe- pakker og

e re oppe i f ag beveg elsen. Å
slå fast dette er ikke å rak-

er bare det at da fristen utlø:p var vi ennå ikke blitt
permittert. Vår fagforening,

kombi- opu g ~ ør,

ble i k ke t a tt
inn. P å hø s t e n d a d e t s ku l le

ke ned på enkelte personer,
men det er helt nødvendi g for

være lo kal regulering , gikk

å skjønne hva arbei d eraristo-

forhandlin g sutvalg et først

kratiet er: At de e g entli g

til forhandlinger, og la der-

har skifta side i k a mpen

top~en

etter f ram p å klubbmøte a t; så

lenge før de blir personal-

et

mye (lite) og ikke mer, k an

å suspendere Solveig Lille-

vi få. Om noen mente de fi k k

sjefer eller hvaAet må tte
være. Deres rolle i å prøve å

for lite, måtte det i så fall

knekke mot s t a nden p å bedrift-

tas fra "potten", s å nn at

en er derfor ikke noe å undre

andre fikk mindre. Formannen

se g over.

uttalte at han ikke likte å
stille krav til bedriften,
Bedriften vet å sette pris

Hellum er også grepet i
løgn i forbindelse me d ak-

med styret i s pissen, svek oss
da vi mest av alt trengte
støtte nettopp derfr a . På
av det hele gikk styrenstemming inn for

~einere

haug, vår talsmann, fra· avd.1!
Innkalling a til det møtet
<rar klart usaklig. Punktet he:t
"Behandling a v ukollegial opptreden"} Dessuten skjedde behandlinga i strid med vedtektene, som krever at s;uspen-

på sånne tillitsmenn, og for-

sjonen til de arbeiderne som

sjonssaker skal behandles på

fremmer dem gjerne etter en

s a opp i protest den dag en

medlemsmøter. Styret valgte å

passende tid. Av klubbfor-

vi fikk spa rken. Tillitsmannen på 3 1 ring te Hellum og ba

'-

mennene på EB etter krigen,

ta saken opp på representantskapsmøte, hvor bare klubbens
valgte representanter har

har bare ~n blitt i produk-

han komme. Det ville han ikke,

sjonen etterpå! Resten er
enten blitt sjefer, arbeids-

men på kvelden sa han i Da gsrevyen at han ikke var blitt

stemmerett!

ledere, eller de sitter høy-

informert om denne aksjonen!

talerett, og det ble en liv-

Men alle medlemmene har
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To av de tre streikelede r ne på
Etterstad : Kari Sivertsen
(t.v.) og Laila Johannessen.

INFO,utsendt den !5/3-77

~ELEKTRISK

BUREAUS VERKSTEDKLUBB

Stiftet 27. september 1896
Tilsluttet Norsk Jern~ og Metallarbeiderforbund
avd . 1, Oslo

•
..

var gan ske stor til denne
samlinga

...

_

M1dde lthunsgt. 17

~

f~r

være. Stemmetall:

131 for suspensjon, 25 mot,

OS LO 3,

TIL 'VERKSTEDKLQBBENS MEDLEMMER.

lig diskusjon. Opposisjonen

-~ :
~·

'·-·

HVA SKJER -PÅ EB I DAG · ?

11 avholdende.
Hellum lot h eller ikke
denne sjansen gl\. fra seg til å
komme med trusler.· Da det ble
påvist a t uan s ett hva som sto

Alle EB ansatte har vel merket at forholdene på våre arbeidsplasser
ikke lenger tilnærmelsesvis er hva de har vært. En \ltadig Bkende uro
og _ ~isn6ye er i ferd· med å spre seg ved bedrifteh. Arsaken til dette
er ·vel også like kjendt. De som skaper' denne ur·o er en gruppe AKP-MLer,
utplassert i bedriften og som bruker vår arbeidsplass som sandkasse
for sine politis~e meninger.
·
Arbeidsforholdene og efektiviteten til det ved bedriften valgte tillitsmannsapparat blir ·uholdbare. Isteden for å kunne arbeide efektivt med
våre faglige problemer ovenfor bedriftsledelsen, må arbeidet settes inn
i å rydde opp og klargj5re etter at våre interne saker på en l6ynaktig .
måte er hengt ut i AKP-MLs organ Klassekampen.
·
Dette har nu EB Verkstedklubbs medlemmer sett seg lei på. Reaksjonene
kom ved EBs avdeling i Ostensj6veien torsdag den I0/3. Alle de ansatte :
ved avd.32 satte seg ned og nektet å gjennoppta arbeide-r-r5r fire av
disse uroelem~~ene var fjernet fra bedriften. To av dis~e var ansatt
ved avd.32, en ved avd.22 og en ved avd.)!.
·
For å få arbeidet igang igjen gikk bedriften til det skritt å per~tere
disse fire med 15nn. Forhandlinger mellom verkstedklubben og bedriften
ble da opptatt og kravet fra avd.3·2 fremlagt. Bedriften stilte seg her
tvilende til at kravet fra avdelingen var så sterkt som det ble fremlagt og antydet at de fire måtte tas inn igjen.
På medlemsm6te ved samme avdeling (0!8) mand~g den !4/3 ble dette lagt
frem for de ansatte. Konklusjonen av dette m5tet var at to av de fire
ikke hadde vært til like stor bry på sine avdelinger og en avstemming
sa at disse sku_lle tas inn igj.en. Avdeling 32 derimot ·stod pA sitt ved
etter m5tet å nekte A gjennoppta arbeidet f5r det hadde kommet klarhet
i saken om de to AlP-MLerene ved avd.32.
Da disse nyhetene nådde fabrikkene pA L6renskog og Billingstad medf6rte
de at arbeidskameratene der gikk til sympatiaksjoner.
På "Billingstad kom det fra avd. 36 it bastant krav om at også fire AKP-MLere fra deres avdeling skullelut. rsakene her var de samme som kravene
fra avd.32. Disse fire ble på lik linje permitert av bedriften for A få
arbeidet gjennopptatt.
Verkstedklubben og bedriften ble i m5te enige om å oversende saken til
hovedorganisasjonene(NJ&MF og MVL) for en mulig 15sning.

i p r otokollen, så hadde ikke
Solveig sagt det hun ble
suspendert for, sa han: "Den
som se tter spørsmålstegn ved
protokollen, har ikke noe her
å gjø re!"
NORSK JERN OG METALLARBEIDERFORBUND
Hva skjedde i praksis:
- Forbundet nekta å informere
oss
- LOs juridiske kontor vil
ikke f øre rettssaka for oss
- Forbundsstyret har avvist
ankene på suspensjonen av 3
av oss fra klubben.
· - Forbundets nestformann, Jan
Balstad, kom med voldsomme angrep på oss i Arbeiderbladet.

Hva kan årsaken være til at vanlige menesker som de fleste av oss er
reagerer slik som de gj5r? De som ikke har AKP_MLere på sin avdeling
vil vanskelig kunne forstå dette bortsett fra misn5yen ved å få referert
og hengt ut verkstedklubben i Klassekampen som den store sty~ge ulven.
De 6vrige som daglig blir utsatt for AKP_MLs meningsterror pa sin arbeids-

KONKLUSJON

plass hevder at dette er en sA stor psykisk belastning at den gjor
forholdene uholdbare.
De 5nsker ikke til en hver tid å bli plaget av disse eller bli pådyttet
et uOnsket "vennskap". De vil ha arbeidsro pA jobbenS

Lillehaug viser i et nøtte-

I disse dager er jo diskusjonen om arbeidsmiljoloven meget aktuell.
Man kan jo sperre seg om hva som er årsaken til et dårlig arbeidsmiljo.
Verkstedklubben har sin tolkning av dette, klassekampe~ har sin!
Det er opp til hver enkelt av verkstedklubbens. medlemmer A avgjore
dette l

at alle og enhver skal innse
sammenhengen mellom privileg-

VERKSTEDKLUBBENS STYRE
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Suspensjonen av Solveig
skall hva arbeideraristokratiet er mest redd for: Nemlig

iene de har, _ deres nære tilknytning til kapitalistene, og
den arbeiderfiendtlige politikken de står for! Det

.,· '

Solveig gjorde, va r jo nettopp A p~vise sammenheng en mellom at klubbformannen hadde
sikra seg jobb som a rbeidsleder, og hans rolle i å få
gjennomført et råttent og
splittende lønnssys tem!
Hva slags privilegier har
arbP.ideraristokratiet ? Det kan
variere st~rkt. Det viktigste
er ikke størrelsen på privilegiene, det vikti g ste er at
de som har fordelene, skal
føle seg bedre enn andre,
spesielt betrodd, føle et
ansvar overfor bedriften osv.
Eksempler; kurser bl.a. med
"erstatning for tapt arbeids-

fo r tjeneste" som er h øyere enn
lønna , sitte på heltid på et
kontor istedenfor å jobbe
under hardt press i støy og
ski~t, Hotellopphold,
"bedre
middager" med og uten sjefer,
og ikke minst økonomiske fordel e r. Representantene fra EB
i avdeling 1's representants kap få r 10 0 kroner av klubben
for hvert møte! Dessuten har
vi grunn til å tro at klubbformannen på EB verdsettes
temmeli g høyt av bedriften.
Fo rr ige mann i vervet, Svein
Ro a r La rsen, sa nemli g at han
ville gå ned i lønn når h an
ble arbeidsleder!
Det fins et edderkoppnett

av både fordeler og verv.
Systemet oppmuntrer til strebing, til å tenke på fagbevegelsen som en mulighet til karriere! Det er også muli gheter
f or sjefsjobber, eller jobber
innafor politiske partier. De
som f ørst har greid å klatre
et sty k k~ oppover rangstigen,
behøver ikke være særlig redde
for å bli sparka nedover igjen
s ånn s om si tuasj.onen er nå.
Men for å oppnå slike høyere
jobber, er kravet at man viser seg som en på litelig arbe i deraristokrat, som ett er best e evne a rbe i der for å sabotere
og kne kke arbeiderklass ens kamp.
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TERRORKAMPANJEN
:l." or mang e virker d et hel t ut r ol i g at et f Qt all streikeledere p å en b edri ft kan. f å
halvp arten av a.1·b ei der n e med p å
en st r ei k fo r å f å sagt op p an d-r e arb eid er e . Vi har vi s t ·æ;
fo r sol{ p å streik i februar ....(6

bl e mi s l ykiæt . Eva var d et som
v a r a.r>..nerl edes et d r oyt å r e t t er , hvorf or var elet mulig å f å
til strei k d a ?
Det er sagt fo r a t mane;e reag ert e mot streik på grvnn av metoden e sorr: bl e brukt , sprednj_ng
av h isto ri er og ryk t er, og h emmel i g mobi l i ser i n g . Komr uni s t het s en og all e d.e "vel rr.enend e"
a dv a rsl ene om å "være fo rsikti g
meo å ha k ontak t med _1\l{ P- ern e"
fiklr i kk e noe v irkeli g tak den
gang en . JITo en fi ldi: r ikti g nok
op pleve a t t i dli g ere god e ven -·
ner· i kke vilJe snaU·: e med dem ,
at fo l k pl utsel ig s l utta å hil se p å d em. r·en de f leste t r o s s a
tapp ert di ss e fo rs ol~ a p å f or s k jellig e avs t r a ff els er :i.'ra d et
lil l e få t allet s om i v r a fo r
strei k .
På av d eling 36 hvor strei k efor b er ed elsene ett er bver t ble
nokså t.pne o t~ oæfatt end e , jobba
d e t man g e tmg e a r bei dere sol:!
t opp en had d e vært e t p ar å r på
EB . Det had;[e en d el å si fo r
a t det iklre bl e n oen opp s i gel- ·
s er ut av d e t f or ste fors ol-:et .
De une;e f r y kta H :::e arbei der aris t okratiet i k l ubbl edels en
på samr. e måten s om mang e av d e

det n odv endig f or klubbl edel s en
å sorg e fo r at d e t ble grundi gere "fors t å tt" av a lle arbeider-ne at bedr i f ten i kke t å l te noen
opp osii>j on .

:i'ing:cen e ;;o eci at d e f l est e and re
l a r alt gt:. s on for . Poeng e t er
s;jclsact at den sm:1 blir s l ii.t t
ned på e:r· en som hm· vi st cotsta.ncl mot b ec: r j_ft en o{; l';:l u bbl eC:: el s en .

J'et ble l}§.st å t t at
E fC S E ~·:, P !_ E R

h1.u1

P1:.

h a~: d e

v-ær t bol. . te fre. !?las-

sen sin men s h1u1

Hoen av: eksempl en e k a n k ans kje v irl' e betydni ngsli:ise bv er
for seg. De må s ees som en s ammenhengende r ekke av fo r s ok f ra
arbeid eraristokraten e sin s i d e
på å g j enviru1e ko ntrollen og
s t yr k e p os i sjonen e s ine . ·Hen sik ten v a r å få f olk t il /!>. bryte all per s onli g kont e.kt me d d e
s oæ hvis k ek ampan j a hadd e utpek t
s om AKP ere . De t' var en d emons t ras jon av hv i l k e maktmi dl er
som kunne bl i brtuct mot d em som

vs.r med i s t re i k eledel sen :9å
avc: elinr;a . Till i t s ma.,.,Een f;i l:l{
i n.:!:l.kal te e.rOe i d e::-en og g a b e s :,j ed oEl a t iTLm bl e neld a f l ek -

var s ant ell er hv a hw.1 s jol
ment e . }3åd e till ttsma.l'.l ' en o~
medl errr.1ene av fo r l:a.ndl inc s utv o.l {;et :: ;i orde t et hel t k lart at
i en sak hvor llen::.e s ord. s .!:"; Od

2 ) Okt r yktespr edning
3 ) Stadi g e forsi:i k n5. is ol eri ng

~ass i ve

opposisjon en .
Het od ene som bl e brv.kt kan
v i k alle:
I) Maktbruk

l

s ku~le jo bbe
i ru1 t i ~ . 1.\m ble ";:~el d t " til
til l i t s ma..~: :. en av en s om siden

oy:o i )Jot ancb : e s , vilJ e hem aldri ~· :o ::u.., e noen VC:[~ sj <.: l om l1m1
h c.1.r>: e v i tner . De ~~";-i sste ~r. .:-e::-! de
ol::v~l c t:; r u yE .
·r..red et ,:}:. 1 0s på sa;:u··~ e person
f l er e ,ZaJ.1 (";er onske t klubbl ecJ.elsen oc; b edri fte · å gjo r e folk
::-w tlos e o,:; l ei, f ~: d em t il å bli

i kke "fri villig " gi kk med pf. å
isoler e den nes t k a.iolpvillig e

'6. )

'P-res s

Of!

el ler k æ1s:: je ::;lutt e.
ria.li:tbrulc av d enne typ en har

trv.slq·

l'; '~P ak t i ~(~ : en har ofte v::n~··t a
gripe i n:1 mot en per son s on angiveli g h ar fo r brv.t t seg mot be-st emn el ser oc avtaler r1ed te - .
dri ften , og s traff e den:;.: ø for a
"strarilne i nn " best eml:>.els ene ,

eldr e arbeid erne . De el dre h a dd e
mang e gru1ger t i dlig ere s ett
hv orcl&."l k l u bbl ed els en kontant
h a r tmd er trykt krav f r a a r beiderne O{S .:; j eP.l1on fo r t reine m?..2:::t demon s t:ca sjoner . Dette var
ul;: j ent for maw;e u nee el le:;.'
nye foll;: .
Det gikk over et år mell
det f orste s t reike f orsoket
aks jon ene s om forte til at
fi kk s parken. I ~enne tida

samtidig som en Ber g jennor1

om
og
vi
v ar
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oft e VCJrt c;anslæ "uskyl d,i e; " . En
av cl e seinere opp s a r;te h ar et
[.;) T e nc~ t il ~1lassen ( e~ ( et sit ter ei n~.- j ent e . ~::·0.11 blj.r st&.enC. e en stm1c1 {.

~~_) r ate r •

. :\.r-

.b ei d.s ::.·or r.ar.c"len koiili.·er far enO.e ,
i ~~ j

en va:cs l a av C. en samL e

strei ~cele ci.e~c en

son nevnt i

stae .

bJ.j_k

n a~

'~ eli c

:f·' orl Ei::_;_ ..:;er at lr:u1 (;·, e-

s l utteT· " &·.

~1 l at :c

Cc

statistilc en over feil . '>et t e er
sik' :e:ct beten1ende for s8.1111hetsi de f:l.cste r;rl:tene .
n e o-rr.J nagt e s l:ulJ. e også ha
henr;t over arbeidsl::ar:l el·aten e
.sine , forstyr1·a d en1 i ald:o rden
og v:-J r "~ grmm en til at folle
~jord e m
.;'{e feil . :~""': e ttc er urimei n~:ho l det

i

:~~:~

da:::l j_gli v e t

n.v :.~. eli ne;e.

som

skul l e sci r r:e f or at 6.el1 nye ble
skremt O { ~ s J.:-Ltll e ;rc:re pt. vaJ~t ,
o g a7. ::.:. en ;:; einere OT'PS 8.:--·te

i nn sat:-:-J on Cet sJ..cal bli noe

~~

l c;ve av . I tille{;;·; har de fleste
berg e seg , som andre folk , men
"uai1SVc..l~li ;~ c "

fri l~e t er .

at v i hadde tatt oss jobber i

rrjent a ·Ct e p;an,·:er er f . eks .

industrien for " å bråke ".
nom hel et at cC: b.aJ..-·

:r:·ra an <::::e e.vdel in{;cr , nelcta 2.
stil:l:e bo:.' t til foll: de l ~ .l enn er

~.,.-;: ~ rt

:1i .::1i -

3)

.:~1al c .

som lJlir brukt b \ de sei:c.t og
tic1lj_ G· ··:et er ;jo oc:sf·. I.:::; dvendig
r:eleT av

~ob:) en

sin som best tJ.r

f:t. S]!l'"'e r ykter , o::·· n as ::: e :t::'\

dar:l i ;; r; j i:i re

live ·~

f olk s e :. t::a.11 tenl:es

<-:t

::;urt fo r
~~ r:Tulc~: e

av fo l k

lange perioder g anske effektive . Fra en avdeli ng vei t vi
a t jenter er blitt pressa t il
å flytte seg f r a pl ass en s i n i
kantina . De fikk h ore at hvi s
a.e i kke s lutta å spi se sammen
med en av dem som n å er opp sa.,g;t ,
ville de sj i:il i nnr amme a t d e
st i:i tta A~P el ler var !J{P- medlellllller . Anore bad om å få bytte
arbei dspu~ t f ordi de "a ldri v i lle f?. noen ny jobb dersom det
bl e kjen~ a t de hadde vært mye
sa:nr.1 en raed AKP- ere ." Dette va:c

p[\

:CtterstaC. drev v 2.:!}entren-

in.:: sru;~ en et t er jobben , or; at
en av dem abo1·t e:cte i'o:cO.i hun

mot

beC:.rjftsJ.edelse ell er tlubb-

~SOLUH ! G

slil:e r;yt:ter , f i\ r vi min:-ce ora
a t d e t i lck e bl e la,-·t :t'1·aD. Q.Q_ep
srclcJ5 c;c r;n:c ,:-.e r til ::. si o ns o p y .

derGon de s l::a1 fe..\ g jort den
i

P i\

r or O.e::1 so1:1 a-r.r O f.~ t il luTc.::r
( e "~ i l:;:e ;,::.::: vr~ r-s n oe i

n:" o: 1
a:r·beio erm:istotrat e:~ e er j_r:i dlc rt id de t '; e en s j o lsa;~t ret t

F i~il S G r( ,:\

som har stå tt f r am med meningene
s i ne har vært u tt allige og i

g i kk videre r y kt er or:l den fi..;rst
o~' n sw ; t e : HUll bruJcte v-el fercl.s:p erl~l en til c~. demon[; trere no t
.~1oli ti et

sa::m en med stre:iJ;:e-

V<i k:t e ne p ~~ bryr;Ga o ~:c på :Linj e -

,:;ods . ~Jtreike b17t ert erminalen
son :~.in .i er:ods o ~' p rett et , 1 1:
bare noen f l!. ;net er fra hcl'l..:.ces
e ,·::cn arbeirlS!ll ass og de fleste
der ful ' :te i'liTi g med fra vin-

blitt fork l a r t av noen som hadde l at t d et skinne g j ennom a t
de go dt kunne tenke seg å ringe
opp en eventuell ny arbeidsgiver og "bi dra" med slike oppl ysninger . Konfr ontert med d et-

tok de:c· rett foran oyne:ne på
sjefene , o.:; så fikle sparken f or
det f ors t §.ret etterpå !

de tt e bl e sat t ut :9.:.. deler av
en best er:Jt avc1el in{.;, fikk er-" av
de seinere op;, sar;te på denne avdelinga sj cil beskjed om at hun
g jorde s å D si feilfri H arbei d
o r~ var en av de mest ni:iyaktige

c ) Klubbformann en ga i en diskm;,j c. n ut ·~ ryk:·: f or at en o.v de
o.npsap;te var s iA _pen og "im<itekoru i ende" . Ti et var et t er hans
meninr: i kk e rart at en avdel ing
med s (l. mange manrcfolk som hennes , var inter esser t i il. behol de .b_e~ .
d) Vi dere ha.1· det gått r ykte r
on at de oppsag t e he.r f lott
utdarm el s e og komwer f r a f amilier med mye p enge1· . Dette skulle
fo r kl are påstanden om a t de

t e , ; svarte en t ill i tsmann at
lnm 1 ganske riktig hadde " a dvart " f olk mot AKP , og d et var
no e : hun g jerne stod ved .
Andre har fått k lar beskjed
om å "vel g e s i de ". Enten mått e
de bryte eru1ver kontakt me d de
åpent oppos i sjonell e ; som å
drikke kaf f e med dem , h ils e på
dem, osv., ellers mått e de r egn e med å bli off er fo r isoler ,i ng sjal i n este omgang.
Disse forsi5ka på isoler ing
har også hatt mindr e å pne former , son hint og i nd i rekte
press o På en avdeling ble en av

a r beiderne !Jt\. avdelinga ett er

oppsap;t e i lclce jobba for å liv-

de oppsagt e og hennes nær meste

2) J!a oss slf'-. fast at vi f:il:.::: ert
i:C::e tje;:.c· er ti l alle C:.e rykt e:~. e

har r~:å tt om ose , hva
vi stå r fo :r og hv2. vi c.r·.r.
so:::

~~oen

er s & groteslce at de ;::ren ser· til det l:oi,liske , ''1e:1 ( et h ar
v is t seG at de lik evel har en
hensi.lct . "I!&.r n oe så vanvi tt i r-;
ko....""l bli r-; a gt om den o; · den ,
hva bl ir da sa(~ t o:-a ~'l e f, , hvem
kru'). j ec ctoJ. e 9 C~ ? "

a) Det er blitt spredd rytt er
om at "kbr:r 1u1istene :;:.) (~ r G.2·.r li g
a r beid meC: v i Jje , de saJJot er er
prod.uJcs -~ on en ".

~a."n.t i di [.( SCQ
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venner oversett da det ble sam-

li t en t i d til å omrf, sec , prate

la inn penger t il blomsterhilsen til en arbeidskamerat. De
ble nektet å være med , og da de
oppdaget hva som skjedde, måt t e
de ordne med hils en sj al . Bak
d enne snedige lille alcsj onen
stod en av de ivrigste rykte::::prederne oe meni neskontroll orene på den pla ss en .
Dersom det virker friste:1de
å blå se av s like eksempler, synes det er barnsli g ell er bagatel lmessi g , er det n odven,1.ig
å huske på hvor avhengig vi er
av hverandre pil. en stor arbeidsp lass . Ut e:::1 dagli{';.da gs kontakt
med arbeidskameratene kan dagen
let t bli et helvete av usik\:erh e t og ubehagelige overrask elser . Derf or frykt er d e fleste
sosial i sol eri n g mer enn mye
a r:•, et . De t har vist seg å være
et toft v å pen i hendene på folk
som tjener bedriftens interesser .

med andre oc; t e11ke seg om . På
avd eling :::>6 kom streike:notet
f orst i gru1,; _etter en halvtimes
st :::-eik - fOrst da ble st!""eikeb'l'lli111laGet kjent og kravet om
a t 4 fra dem·,e avd eling a skulle
s p arlces . Flere av de som ik:: e
st:::-eilcet var til stede i begynn els e;1 av ·not et . De fik!c i gru1g
dfskusjon om streD:en og s :9urte
e t t er st:reilcegnmnlaget. ~ et
ble forlangt at de sk~ l e gå
fr a motet og de boyde seg for
det uten avstemnj_nc; . Blant dem
som gi k t var det flel"e av de
sou ble O!Jpsagt . Dette re gr..er
vi nii som en alvorlig feil. Vi
ble sj ol lurt av overraskelsesr:lOmentet i streikealæj on en.
Etter at vi gilde fra mot et ble
det g j emcomfort en avstemni11g
som med ret te er kalt et k upp ,
og som resul tert e i at 4 nye
navn 'ole foyd ..til sparkelista.

4) Press og trusler .
Her er også eks emplen e mange.
Særlig under streikea~sjonene
ble det brukt grove og åpne
trusler og press . På mot e t på
Et t erstad kom det fram ·eksemp-

r,1ANGE ·BLE REGEl RETT OVERV ÅKA

ler på at folk vnr blitt dradd
mot st emplingsuret for å stemple u t og dermed streike . På
Middel thu..'lsgate ble f renu.ledarbeidernes maskiner slå tt av
u ten fo rklaring . Flere steder
ble folk tru.a
til å strei.:.
ke ellers ktume de bare vinke
farvel til jobber de hadd e lyst
på eller blitt lovt . De so:n
ikl~e s t reiket bl e ma.'lge steder
omring et på plassen sin og overost med sporsmål og beskyldninger . En formann ~ttalte hogt
og k lart om en av deEt som ikh:e
streiket at det ikk e var noe å
ta alvorlig fordi "hun v ar sjuk~

MANGE 3LE LURT IN N I STREI KEAKSJ ONOJ E uten å vi te at k ravet
var å f å a rb eidska.me-

eg entli 0

rat er oppsagt . S t reikeaksjonen

kom overrask end e på de fl est e .
Alt skjedc.ie raskt og det var

Pi!. en avdeliEg ::aont erte noen
"ove~"Våkere" sladrespeil for å
kllime :folge ::teC. n å r d e s ou satt
bale den snalc~:et saniLen .
Fol k som viste foralct fo r

k lassesa..'llarbeidslinj a og be,;-;<rnte å vise l~a ::1p ly sten sin ble
s ærlig ove:rvål{a oc satt u:.r-1der
press .. Et sted var det s ånn ei
tid a t en eller annen av k lubbledelsens faste s totter rei ste
seg og ful E?te et t er hvis en de
regna for §. være :90li tisk "i
faresonen" f . eks . g ikk på do
srum-~en med en 'av de som n å er
oppsaGt.Slik drev de reg elrett
spionasje bl.a . for å hindre
oss i ~. diskutere politikk på
jobben.
Folelsen av a bli passet :på
og ful gt J:ted h ele dag en er sjalsagt ubehagelic og f9rte til at
den mest d agligdagse kontakt
med sein'e re op:osagt e på noen
avdeling e:r helt klart fung ert e
·som et ne:rvepJTess . Også for de
som ble oppsagt var det te en
bel a stninc-;; .
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FORBUD MOT DISKUSJON
I ol:tobe:c· 76, da isolerinc s kampa.;'1j a ~rar l;:o ~ :.n e-t l a;:lgt .":l;;,
den avdelinc;a streil;:ene starta ,
sru::~aenkal t e seinere streikee; enel·al Laila Johrumesen til et
mote . Hun i n:.'lforte e>:lk elt og
erei t f()::.b~ mot all poJ.i tisk
dislrusjon , agitasj on og salg
eller s predning av mat eriale på
avdelin.-:a . Det te ble stotta av
noen eldre arbeidere som rettmessig k lag de over d et ut rive-

lie;e ::~ilj oet, og son p {';. denne
måten så en utveg tiJ. arbeids'-.
fred . På s po rsm~1l om det var
forbudt r.,, dislmte~~e faglige
saker sa til li tslcvinn a ja.
Tie son lurte IJå noe m:::..tte sporre henil eo Dette ekstreme angrepet pa ytrin~;sfr,iheten ble i kke
sk i l~k elig avslort og i mo tegått,
05 dette viser at ogs ~'- O]JlJ OS isjonen var skre:·.1t la..'1gt ned i
st ovl a på denne tidao
Det bl e ilrke noen arbeidsro,
tvert inlot bl e forholda ner elrsp:losi ve lmder ei ":fredelig "
ove:rflate . Iler g_jaldt det å
vokte s i ne ord og beveg elser.
Plru1en f~ a arbeideraristokrat e . l <JS sid e var sj olsagt at
de opposisjonelle s lnille f å

s kylda fo r denne uhyggen, og at
f lertallet . t il slutt skulle se
som "eneste His ning " å fjerne
disse arbeiderneo J,aila Johannesen fortsat t e sJolsagt å s:pre
~~ politikk aktivt p& avdelinga.
ViktiD fo r 2c forstå hvordan
streikeaksj :-·nene bl e EluJ.i g , er
at klubbledelsen ogs å g jennom
klubbmotene har tråkka ned mul i ghetene for i\.pen og fri nodi g
disk'u.s j on og ell ers begrensa
d emokratiet i ldubben så eff elctivt som mulig. F .eks . ha::·
l:lubbavisa utvikla sec; fra å
være en liten mulighet til felles disku sjon , til å bli informas,jons mu~'!: ; er

på et par side r,
r enska for i mD.egg og debatt og

med stadig e drypp av ko~nunist
hets . Unnskyldninga for s å og
s i lA l egce ned kl ubbavisa har
vært at det kom f or f å i nr>~e gg
f ra medleramene. Samtidig har
det også vært um1skyldni ng for
ikke å t :r-ykke de innlegga som
kom, f.ek s. et im1legg mot kombinert l onnsoppgjor. På denne
må ten sabot eres all åp en fagligpolit i sk dislDAsjon om prinsippsaker, mens vegen l eg,:;es åp en
for· r ykter og maktbru.l{ .
Hvem lager eg entlig bråk?
Hvem er det som odelegg er milja et på arbeF.s :plas s en? Er det
de som prover å reise kamp fo r
bedre kår og en a}ctiv klubb,
eller er det d e som moter all
sli k kamp med trusler, press ,
balcvasking og forbud?

VÅRT SYN PÅ: AKP Cm-l> og

anti -kommunismen.
Vi har lagt fram at det er
forskjellige saker vi oppsagte
har tatt opp på jobben. Vi har
heller ikice alle sammen vært
like akt i ve.
Når det gjelder AKP (m-1),
er vi alle sammen enige.om en
ting: Det er bra at dette partiet finnes! På EB så vi det
bl. a. i forbindelse med lønnssystemet. Det var mange arbeidere som stilte spørsmålstegn og var kritiske t i l det.
Men det ~ar AKP-medlemmer på
EB som sammenfattet den kritikken og lagde en løpeseddel.
Løpeseddelen slo fast: "Men
det kapitalistiske systemet
bygger på at noen få skal
tjene penger på andre sitt
arbeid.Derfor vil det alltid
være kamp mellom arbeidskjøpere og oss om hvor stor del

av ·de verdiene som vi skaper,
vi skal få sjøl. Et rettferdig
lønnssystem med et riktig
lønnsnivå er det bare når
arbeiderne sjøl bestemmer over
de verdiene vi har skap t. " Det
er det viktig å innse når en
diskuterer ett lønnssystem
opp mot et annet. Dette hadde
neppe blitt brakt inn i diskusjonen om ikk? AKP (m-l) hadde
gjort det,
Vi har sett tydelig i kampen
mot EB-oppsigelsene at AKP (m-l)
og avisa Klassekampen er til å
stole på. Klassekampen har stadig skrevet om det nye som har
skjedd i saka, og satt tingene
på sin rette plass, Avisa har
trykt addressa vår (noe ingen
andre aviser har gjort) og
oppfordret folk til å sende
støtte. Klart at vi er glade

for det!
Anti-kommunismen er et våpen
som borgerskapet alltid har
brukt for å splitte arbeiderne.
Alltid når arbeiderne stiller
rettferdige krav, blir kravene
mistenkeliggjort fordi det også
står kommunister bak dem. Denne
metoden har også blitt benytta
på EB i fullt monn.
Betyr dette at vi er AKPmedlemmer hele bunten? Nei,
det gjør det ikke. At Arbeiderbl a det, Ny Tid, Dagbladet
osv. fra første stund stemplet
oss som AKP-ere, er et forsøk
på å splitte oss, og splitte
dem som støtter oss i kampen
mot oppsigelsene!
Det er ikke noe nytt fra
den kanten. Disse og andre
aviser har jo i l a ng tid dreve t
med voldsomme angrep på AKP(m-1)
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Ved å stemple oss som
AKP-ere, håper de å oppnå det
samme. De skrev jo samtidig
vi oppførte oss så forferdelig
at arbeidskameratene til slutt
måtte reagere. De ønsker at
leserne skal tenke: "Aha, · er
AKP-erne virkelig så fæle~"
Denne bløffen er også beregnet på folk som skjønner at vi
er oppsagt på politisk grunnlag, og beklager oppsigelsene.
De skal tenke som så: 11 Ja, dette
var jo trist, men disse _folka
har nok vært altfor ivrige . . De
har sikkert dynget arbeidskameratene ned med løpesedler
og politikk fra morgen til
kveld. Nei, det er nok bedre å
være litt moderat."
Dette er jo gammel . vin på
nye flasker: Antikommunisme.
McCarty ville frydet seg.
(McCarty va~ amerikansk senator
i 50-åra, beryktet for sine
fanatiske metoder i kampen mot
kommunismen.) Antikommunismen
retter seg mot alle arbeidere

.holder ~ lange innlegg,
ofte et kvarter eller mer. Når
noen sier imot, ho.lder han et
lang t innlegg sjøl igjen, og
klager samtidig over at AKP
tr~kker ut møtene. I flere .
tilfeller har "uskyldige"
punkter på dagsorden som
"Interessekontoret" og "Nytt
lønnssystem" blitt lagt opp
som reine hetsepunkter mot
AKP(m-1) og Klassekampen. De
som har gått imot dette, har
blitt stempla som AKP-ere, qg
blitt beskyldt for å drive
partipolitikk i klubben:

Verste eksempel på møteterror fra klub.b formannens side
var kanskje på møtet rett etter
at bryggearbeiderne hadde vunnet
seier i sin streik. Støtten
blant EB-arbeiderne hadde vært
stor, tusener av kroner ble
samla inn trass i angrep fra
bedriften og noen ti l litsmenn.
På møtet ble det lagt fram et
forslag om en gratulasjonshilsen, hvor lærdommer fra
som vil slåss mot undertrykkstreiken ble trukket fram.
inga. Den stempler alle forKlubbformannen la fram motsøk på motstand mot underforslag fra styret, hvor det
trykking som kommunisme.
ble uttrykt 1) støtte til
kravene 2) glede over at forbundet ~adde ordnet opp samt
ANTIKOMMUNISMEN PÅ EB
Første tydelige eksempel på
3) glede over at "bryggeAKP-hets var lederen i klubbarbeiderne avviste all innavisa "Elektron" i november -75. blanding fra AKP(m-1)."
Den var sakset fra klubbavisa
Lenger fra de streikendes
på Nyland, og gikk ut på at
eget syn går det vel neppe an å
komme. Men da en arbeider ville
"en viss politisk yttergruppering " vil "slippe et hat og
påvise det ved å lese opp en
løpeseddel bryggearbeiderne
helvetesforhold løs her i 1
klubben." De er "overvillige
sjøl hadde gitt ut, tok klubbtrykknapper for en arbeidsplass- formannen rett og slett ordet
fjern sentralkomite.Deres plan
fra henne. All videre diskusjon
er å valse ned klubbens tillits- fikk han stanset. Fra krokene i
valgte." Osv. Seinere gikk det
salen ble det ropt at løpeslag i slag. Klubbledelsen
s.eddelen var falsk, var den
gikk stadig lenger, ble stadig
kanskje ikke trykt på Duplovill ere for å stemple alle som
trykk? AKP, ikke bryggearbeiAKP-ere.
derne hadde laget den, ble det
Klubbmøtene på EB har de
hylt.
seinere åra foregått på følgAvstemninga foregikk i kjent
ende måte: Klubbformannen er
stil: "De som er enige med
møteleder, og holder samtidig
styret forholder seg i ro, de
som er mot viser det ved stemmeinnledning om alle saker, Han
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te gn nå." Klubbstyrets forslag
ble vedtatt. Hele metoden
minner om met od ene i 50-qra.
I klubba visa har AKP-hetsen
fortsatt:

Til "epletre-fagbevegelseJ:J."
har vi følgende kommentar:
Dette ble utgitt mens vi var
permittert. Klubbledelsen påsto
da at de ikke hadde kontroll
over situasjonen, og at de ikke
klarte å hindre streikene. ~len
dette nummeret av klubbavisa ·
beviser at de - langt ifra prøvde
å hindre videre streiker, tvert
imot: Meninga med treet er helt
klar: Eplet skulle plukkes,
altså, de permitterte "AKP-erne"
skulle sparkes,
Slike metoder har våre motstandere tatt i bruk åpenlyst i
klubbavisa og på møter. (Eksemplene fra klubbmøter er fra
Svein Roar Larsens formannstid.)
Hva som har vært spredd "i
krokene", er det neppe noen
som har den fulle oversikt
over. Hetsintervjuer med
Torhild Landsverk henta fra NÅ
og aviser har blitt ivrig
spredd. Ett hang på veggen på
klubbkontoret. (Torhild
Landsverk er tidligere medlem
av AKP(m-1), som har gått
fullstendig over til partiets
fiender. EB-saka viser hvordan
sånne folk kan brukes.)
De aller fleste arbeidere
er enige om at vi må være

organisert for å stå sammen i
vår kamp. Dette har antikommunister greid å utnytte,
ved A spre påstanden at "AKP
vil ødelegge klubben:" Denne
påstanden ·tåler · jo ikke dagens
lys, ior s'annheten er stikk
motsatt. Det er svært viktig
for anti-kommunistene å hindre
demokratiske diskusjoner, for
at færrest mulig skal gjennomskue løgnhistoriene deres. En
metode er å forsøke å skremme
og true folk til å la v~re å
diskutere. Bedriften delte ut
advarsler med trussel om
sparken, bl. a. til en arbeider
som diskuterte lønnsslippen med
en annen arbeider.
På den måten, ved å sette
fram utallige beskyldninger mot
AKP(m-1), og ved å hindre diskusjoner og løpesedler som svar
på dette, oppnådde våre motstandere på EB et viktig mål:
Betydelige deler av arbeiderne,
spesielt på to avdelinger, tok
enten fullstendig avstand fra
AKP(m-1), eller mente at "noe
gærent må det da være":
Er arbeiderklassens fiender
først kommet så langt kan de
stemple alle som truer deres
interesser som AKP-ere. Og det
er jo en alvorlig sak på en
avdeling hvor AKP-stempel betyr
at du blir fryst ut, jagd fra
spisebordet, gjort narr av,
osv. Da blir hele arbeidsdagen
en pine .
E KS E ~ P LE R P~ HVORD A'' MAN
1) Ei jente som stemte
for støtte til Jøtul-streiken
på et klubbmøte, fikk slengt
dagen ~tter: "Jasså, er du også

gått over . til fienden". Hun
ble også overøst med bemerkninger av typen: "Så tufs du
ser ut" og "så stygg du er på
håret": Alt dette kom fra
hennes "venninner".
2 ) En mann ble "stempla" . etter
årsmøtet i kJubben.Eegrunnelse:
H ~n hadde stemt for at det
skulle være skriftli g avstemning over .suspensjonsforslagene:
3) Arbeidere på avd. 31, Etterstad, spurte hvorf or en fra
deres avdeling var kommet på
"sparke-list ~ "· De fik k svar
av den t idli gere hovedtillitskvinna: Det var blitt observert at jenta hadde f ått en
lapp av en annen EB-arbeider
"som var Ai\ P'er".
4) Fra et klubbmøte. Formannen

holder en lang innledning om en
sak. Han avslutte~ med å slenge
ut: "Og hva har så AKP å s i til
dette?" Det blir jo å stemple
på forhånd dem som skulle finne
på å si imot ham.
Vi mener dette viser klart
hvordan anti-kommunismen skader
arbeidernes sak.
Vi har lært at det verste en
kan gjøre i en situasjon med
hets, pr~ss og trusler, er å
bøye seg. Noen av oss har sjøl
gjort det i visse perioder, og
det tjente bare våre ~iender
på! Vi oppfordrer derfor alle
som støtter vår kamp: Avvis
AKP-hetsen! Vi må ikke la oss
narre av splittelsesmakeriet.
Grunnen til at våre fiender
angriper AKP(m-1) så kraftig,
er jo at partiet går i spissen
for kampen.
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dekning
avisenes
NRKS og
var også det hele. Dette er
vendte oss til NRK og ba om å
ikke· tilfeldigheter, det er
Dagsrevyen hadde et innslag
få delta. Det ble avslått, med
sensur.
om EB-oppsigelsene 23/3, . samme
begrunnelse om at programmet
dag vi ble oppsagt. Innslaget
skulle være en "samtale", ingen
AVISENES ROLLE
var noenlunde "balansert" ved
diskusjon • . ! innledninga til
Under hele den perioden som
programmet ble det s~gt at det
at de oppsagtes talsmann
vi var permittert hadde de
Solveig Lillehaug ble intervar delte meninger om oppsigstore dagsavisene ~n funksjon.
vju~t i tillegg til klubbforelsene, men det ble ikke gjort
De spredde så mye logn og hets
mannen. Dagsrevyen brakte også
kjent at NRK hadde valgt ut to
som mulig om oss. Dette gjorde
meldinga om arbeiderne som hadrepresentanter for mindretallet
de sjolsagt for å rettferdigde sagt opp jobbene sine i propå Etterstad. Vi sendte klage
gjore de oppsigelsene som de
test. Solveig ba om å få hore
p~ programmet til Kringkastings
håpet ville komme.
s pørsmål ene
på
rådet, hvor vår fagforeningsMen sjol om det var oss de
forhånd. Det fikk hUn, men
formann, svein Christiansen, er
beskyldte for en mengde ting
under sending putta.interfagbevegelsens representant.
som vi aldri hadde gjort, fikk
vjueren inn en "overraskelse",
svaret avviste klagen med den
vi aldri anledning til å fornemlig folgende: "Er du medlem
begrunnelse at radioens dekning
svare oss. Det betydde at alle
av AICP?" Hvorfor skulle dette
de som bare leste disse avisene
sett under ett hadde vært
sporsmålet komme overraskende?
balansert. Dette stemmer ikke!
fikk et helt galt inntrykk av
Var det et forsok på å gjore
Sjefer på EB, klubbformannen,
hva som hadde skjedd. Vi ble
henne nervtls, eller er NRK befolk fra forbun~et og andre som
gjort til fritt vilt både i
gynt å se det som sin oppgave å
gikk inn for oppsigelsene på
avisene og i NRK·
drive kartlegging av AKP'ere!
forskjellige måter, ble interVG, Aftenposten, ArbeiderRadioen hadde i programmet
vjuet en rekke ganger, men ikke
bladet og Dagbladet sorget for ·
"Ukeslutt" den 26/3 intervju
vi. Det ble riktignok lest opp
å mistenkeliggjore oss for
med to av de streikende på Etet par setninger fra en uttaloffentligheten, med oppslag
terstad. Gjennom arbeidere på
else vi hadde laget, men det
som:
Etterstad fikk vi hore om programmet på forhånd, og hen-

•ma pa arbeidsmarkedet:
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Vi ble framstilt som "bråk· ete AKP 'ere", "p1ageånder" osv.
VG brakte 12/3 en lognaktig
artikkel om bakgrunnen for at
de 4 på Ett~rstad var permittert. Dette hadde særlig betydning for hva som seinere
skjedde på Billingstad. Arbeiderbladet brakte .24/J et
intervju med Jan Balstad. Vi
sendte et svar, og svaret kom
da inn - men ca. l måned seinere.
Alle avisene fikk vår pressemelding. Den ble trykt
(nesten hele) i ~ avis, Dagbladet. Men der var den en del
av et oppslag med folgende
kjempe overskrift~ ~•Trangt om
jobbene for politiske ekstremister". Artikkelen gikk bl.a.
ut på en sammenlikning mellom
oss og de to nynazistene som
ble oppsagt ved Oslo Sporveier,
og åpna med et lite intervju
.
...Jll(t~ . en av. delll.L~.e sammenlikning gjorde Dagbladet 1 en
leder:

-

-------

Ris til egen_ba~----~~~

_ ·--·-·, ~ ...,, ..v onentlig interesse. De oppsagte har Imidlertid liten grunn til ·å framstå
som uskyldige offer. De har selv skaffet seg
ris til egen bak med den praksis som ble stadfestet da fagforeningen fikk sparket to nynazister fra Oslo Sporveier under trusel om
streik.

En arbeider på Etterstad gikk
til Aftenposten og fortalte
hva som hadde foregått. Han
mente avisa måtte skrive det
som var sant når de fikk hore
det. De tok bilder av ham - men
intervjuet kom aldri på trykk.
"Arbeiderungdommen", som
kaller seg "arbeiderbevegelsens
ungdomsavis", er i Virkelighet· en Arbeiderpartiets ungdomsavia,
Den brakte et oppslag som ligger sterkt an i konkurransen om
det verste press~skreiv:

Ny Tid: Forate oppslaget Ny
Tid brakte om saka, var mens vi
var permittert:

Streik ved--EB
..........

~rsa-

Ken til dette kravet skal være
at de øvrige arbeidere mener
AKP-erne har drevet en utilbørlig agitasjon . mot tillitsmennene ved hPth•H'+~(I samme nr. hadde _aviaa en artikkel om hvor fælt det er med
yrkesforbud i Vest-Tyskland.)
Skral støtte å få fra en avis
som kaller seg

sosialistisk~

Likevel var det langt fra
noen tilfeldighet. Vi sendte .
vår talsmann utad, Solveig
Lillehaug, opp i Ny Tids redaksjon rett etter vi var blitt
permittert,- og tilbad avisa _e t
intervju. Redaksjonen var absolutt ikke interessert. Hun la
igjen adressa vår, så avisa evt.
kunne kontakte oss seinere. Det
har til daga dato ikke skjedd.
Hun spurte om de ikke kupne
trykke adressa vår, om ikke
annet, så leserne -fikk vite
~or de kunne sende stette.
Dette måtte tas opp på redakajonamete, fikk hun _v ite. Resultatet skjenner vi jo, når
adressa til nå ikke har stått
i Ny Tid:
Alt i alt var det to aviser
som stetta oss. Den ene, Politikken, brakte foret dette oppslaget:
Oppsigelsen av ni på Elektrisk Bureau:

Et flertall støtter
de som er sagt opp!
Seinere trykte de bl.a. et
intervju med Solveig.
Den andre, Klassekampen,
spilte en viktig rolle i å få
fram utviklinga av terrorkampanja på EB. Arbeideraristokratiet frykter og hater tydeligvis denne avisa mest av alt~
Klassekampen har brakt mange
!}vsloringer av deres virksomhet på EB, og de har svart med
voldsomme angrep.
15/2 brakte Klassekampen artikkelen "EB: Pampene i klubben
velsigner politisk oppsigelse".
Det var da Laila Jøhannesaen.
seinere atreikeleder på. Etter-

stad, spurte 3 arbeidere om de
var enig i denne artikkelen. De
to som forsvarte det som sto
der, ble suspendert for dette.
Klassekampen skrev folgende om
suspensjonene:

Tre suspendert ved EB yrkesforbud og ·rå terror
enne artikkelen ble brukt som
påskudd til å sette i gang den
lenge planlagte streiken på Etterstad. Streikeledere gikk øg
vifta med artikkelen under nesa
på arbeidere og sa; "her
skriver de at n er terrorister!" Men den som leser hele
artikkelen ser jo at Klassekampen langt i fra beskylder
arbeiderne på EB for å være
terrorister, men det fikk
streikelederne innbilt noen
folk. De dro nytte av den årelange undertrykkinga, som har
fort til at mange, spesielt
kvinner, trur at politikk er
for vanskelig for dem.
4 arbeidere på Etterstad ble
plukka ut som "mistenkte" for å
ha gi.t t opplysninger til
Klassekampen. Kravet var at en
av de 4 skulle stå fram som
kilde og forsvinne fra jobben ellers skulle alle 4 vekk! På
dette grunnlaget ble alle 4
permittert, og dette var det
bedriften nekta å gi oss
skriftlig.
Seinere har Klassekampen
brakt intervju med Solveig,
samt det nye som har skjedd i
saka etter hvert. Avisa opplyste leserne om suspensjonaforalaget som skulle opp i avd.
1, og oppfordra medlemmene i
foreninga til å gå på motet og
protestere. Klassekampen- har
også gjort en bra je.bb med å .
avalere for leserne hvordan
KUL og SV-ledelsen har forrådt
_vår sak. Endelig har Klassekampen trykt en del stotteuttalelaer, de har trykt adressa
~år flere ganger og oppfordret
til å sende stette. Vi har lært
at dette er avisa til å stole
·på når det gjelder:
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FIENDER OG VENNER
Rer vil vi brennmerke no en
av fie nd ene våre .i kampen for å
få tilbake j obbene våre. Des s uten vil vi t rekke fram en de l
eksempler fra stottearbeidet
som har vært drevet. Fienden
forst:
Norsk .Arbeidsgiverforening
er det som har satt i gang apparatet sitt for · å oppnf. målet
sitt : At all e kommunister og
kampvillige mennesker skal gå
arbeids l os e til de dor . Dett-e
ho res kans lcj e utrol i g ut_, men
det er sant. Og i'TA.F er ingen
hvem som helst , men er en organisasjon som har mye ma kt og.
mange tro tjenere. En av d e
tjenerne er Det norske
Arbeideruarti ( DNA ) .
Det var fo r st og fre mst i
kretsen rundt Arbeiderpartil aget på jobben at aksjonene
ble utponska og s att ut i
livet .
Dette r i~e r bra med de planene den forhenværende LO- for mannen Tor Aspengren l anserte
for et og et halvt år siden . LOledelsen skulle begynne å luke
ugre ss . Det innebærer at kampvillige arbe idere enten skal
sus pendere s eller eksluderes
fra f agforeningene, eller aller
hel st fjernes fra a r bei dspl as s ene.
DNA har i lengre tid h a tt
. fullstendi g kont roll ove r f a gfor eningene og nå r oppos is jonen mot poli tikken de s t å r f o ~
nå vol< se~ , tar de i bruk de
vil le ste me todene fo r å hindre
at a rbe i de r kl a ss en skal s t yrke
seg .

Det er og s å DNA som ha:r· kont rollen over s t yret i <TerP-<~'diTe
t allarbeiderforbundets avdeling
1, hvor vi e r o r g~nisert . De
nekta os s å komme til orde på
8.rsmotet i avdelinga p~ et
tidspunkt da vi var permittert
og trengte stotte aller nest .
Det var f:IiA son brukte avisa

si , Arbeide r bladet , som talero r for de !'le St gemene påst2Jlder om oss . Avi sa t i l 1mgdom s org anisasj onen deres "Arbeiderungdommen" presterte å framstille det s om om flert allet på
Etterst ad var fo r s trei ken .
Ve dt ake t som s l o f a st de t stikk
mots att e, hoppa de e leg an : bukk:
over .

yart iet _y_æ- 1JOlj.ti sk _lloveda.n~l ig f o r_:S_l3:-_9l?.l=@j..ill3]._s~ne .

Det -.;c.: · nmC.t dett e pa:c·t iet arbeiderar:i.stokraten e p ~. jobben
hadde s i tt _!Jolitisk e virk e . Ilet
var dis se som dreiv f ram kam- .
pan j a s om cjor de oppsigels ene
m:uli g . Det var C. e s o;n stilte ei
avis t il disposi s jon f cr alle
;nulige l oe:;-.aer sor.1 s kulle hindre
s t ott ear beL.et f or os s , og rett -

Vi kan slå fast _:a~t~A:r:h:.e:l:·r:j:e:r=-~---=f~e:r~d:.i:g~g:J:·o:"~r~e~opp si gel s ene .

SOSI.AJ,ISTI SK VEIJSTRB?A2 '2:' I

(il_y)_

Vi har set t at SV er splittet i s ynet p å oppsigelsene •
Fra 3 SV- lag har vi fått stotte
noe s om har v-ær t en fin hjel p
f or oss . ForBannen i et av
disse lac ene , Ask er SV , har
seinere gått ut av partiet . En
del av hans begrunnelse var SVledels ens og Hy Tids behandling
av EB-oppsigelsene .
Fr a Oslo- SV ~ a r vi fåt t til sendt pres s eme ldinga: deres om
saka . No en ste tte kan vi i kV.:e
kal le de t f or , f or d en k r ever
ikke at vi s kal inn i jobbene
igjen. Den sier derimot : " Oslo
SV henstiller til de fagorgani -
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se rte v ed BB å ta opp til r_y
behandli ng k r ave t om opps :i_gel se r e.v d r:. j . 11

~e r

få r en jo

:let inn tryk}\:et s. t de fr:tgorgBni se rte ved E3 }'!!j r h c. tt. s .c. .:;: a o pre

t il de r1 tolc rati s!-~ be~ ·1nd li ne , og
a t cle 'l.t f r a det h:1r 1{.2:'evd oss
opp so.c;~·. ,~ ?orfj··.'Ti g s i e r SY i
Os }.-:> 2_t " p-::>Ji t is~ o;: fa_;:; Jig

ak ti vite t på a r bei rlspl a s s en
ik ~~e

:ran o g i k'-\.e må v ære opp-

s i e; el sesg runn ." ( De t er om tren t det S'l!'1J:ne som Af t enpo :oten si e r.) Da Os lo SV sk reiv
de tte v ;;_r vi j o op:;: s a gt på e t
s&~ t t. grunr: l ag '
os~

i k~e

t ::d~ t

oe

i nrl

de }:rev e r

i ~ j 9 n~

De

r ette r 'le ll er j .kke så r:;_te SOJH
et ord kr·;, t ikk av a:-ulre enn EB-

arbeiderne .

Vi ~Dr s e tt a t dette e r en
kl?r lj_nj':l fr <'. S1J- 1':ldsls <:Jn s
sid ~ . Ask':lr SV ble j o refs e t
av SVs fag l ige ut."'::t18 pga .

stotteuttalelsen t i l os s . P.:vorfQr? Jo , ~en inn e ~olrlt kritikk
av tr1ubb s +.yr~ ·t ~ -l 33 .

I ;-:lu'::Jbstyre t P'~- SB er cle t
tilJi t ~:;~ ·=D J · . ..: o~:'1 ::å r i 1~ o ·t. op:psi eelsene o ~ har gjort d 3t }Iele
t id~ . Men den enes t e t5_llits -

mannen som vi kjenner til er
medlem, hva gj orde han? Han

sv-

skreiv·· under p~~- ei ~iste r-1ed
oo at vl s)-:ulle sj_e " op;::·.
D3. ~'epr,_ •s e nt·o;.:l. t skqpet i

l<:r A.v

Jern . &N ete~lJ avd;J l ing 1 ;;u s p e n r~ ~ rte

Solveig Lilleha1.1g for

tr ,

E'"t- 2m te Gur.t ::ild ~;n:-u iiJ.

et t

els'3n for
mu~rr er

sus~"'8nsj:->n .

:!u.n e r

-:: p;, S1Js J.i" te i 03J o

t i1 s t r.~ rt in 3 S Vil1t;; ~ t i å r . SVs

parlamentariske l eder Reidar T.
I:arsen og partiets formann Ber,...
ge J<" urre nekta å svare p8.
s porsmå l om hva de mente om p erlliitt eringene .
cle l: te al: f o rm annen i

Asker SV
gjord ·· riet enes t e ri!-:tige d::1.
han e) klo: ut av par t;_et: . Et po.rti som SV , hvo r 1Pdels9n l
ik~e gj5r n oe f or å he -

prak sis

NKPS faglige sekretær
•

.

•·

.. .

~.

.

at ..,,-~

.

~:~::. .;.l ~~~

·
faglige tillits~~~- ~~ l ~' slike, 'pent s:n bevilge penger til
:det~ ~~'..:lf· !Inger. Men sS:: diffuse, l_nnsarn~-.leie
politiske 0
m tidligere sag
· t.
· 1stene
tlfnkf
· forekom-·
,_, . .·mer, og de PP819,81ser
so 1
.
·... =-.--..'er_..._
_·· ]eg·. •mer ·øgs~ stø
m rammes ........
ld ;~{ ~
tte. Hvordan skal m
ma •a
. ~ . .,;~;~ om det er en . sak
an få vite
ITETEN~- støtte eller Ikke? som fortJener

~

.

fagforeni

.. .

m. ~ menn lkk':;lk eller

.·

1:::'~ ·: -::·:r)

E;:) .r.bu ,

f ·· t~~5[/::
~~~· .!:

J. ~· l?:r , YoJ. -

J c. gt fr 2.m

f(Jeen~e

sy r ~)~ ~c}jtj. ~ ~ e

E:i e ~~Js e r

( s t:~

:e

~re-

har vi lyst t i l å gjore ære på
de gruppene son:. har sendt oss

ge s eg paddeflat for arbeideraristokratene. For O.et er jo
h 'l.r ralc:h•. i de f]~::;te fagJi~::e
orcer:isasjcnene . KÆ r de ikke
v il stUtte oss

fortjer1 ~ 1·

VI HAR MOTT~TT ØKONOMISK QG/
ELLER MORALSK STØTTE FRA
FØLGENDE QRGANI SASJONER ;Oæ
GRUPPER :

opp-

f cksj.mile) .
Denne l i n ja går ut pa å l eg-

vi

i kke stotte fra noen kant i
fol ge Earbu og :NKP. Vi mener
tvert om, at det er }TKP, i sels kap med både SV og DNA som ikke fortjene r noe stotte fra arbeiderklassen. Opp mot dette

fag:..VI

et til å skape
nesten daglig FAGLIG ANSVARLIGE
Jeg tror: det IJ)å ~
Innen avls om
se. Det følges at ansvarlige fagll ære en regel
organer, fagring -om soll- forening eller kJ
tillitsmenn .... u b, eller faglige
økonomisk.
.
Pa den arbeid
·
de t gJelder
må tå
spfass
.endes til en
fordring 0~ stø':æ bak tn OpP-'
står bak står
ting om. Om beste garanti for at døO:t er den
rrn for kon- som fortjener støtte _er ~n Sak-\
isk talt·aldri stilt spørsmål -'om h · V1 blir otte
tar opp disse s k vorfor vi ikke
rganisasjon
.
a ene som .
edegJørelse
r
slik
g~r en
ette som er
lemmer i ta ~
at våre medlldaritetsarklrt at en sakene når ~e~~:nlngen kJenner
forslag om støtte Tlml aolst reiser
·
det er å si at 1t-ihelut

være en u:fruktbar plass for
pr ogressive .

P2~r·tiets

vi ikke har kapasitet t'1
opp l alt dette
88
· had~ det v111e' OQIan84
bortkastet tid_. VI vkan
b
detmå stilles somkrav
faglig
. .
.. e organer som " '
ke utspill overfor
Støtte til prJvatetablerte
komiteer bør vi la ver.e:

Sos.iaJ.e Etaters Fagforening
gruppe 4 , Deichmann
Film og teaterteknisk forening ,
styret
Tillitsmannsutval gene i Rockwoolfabrikkene i Mos s , Larvik og
Trø:ndheim
Norsk Tjenestemannsl ag avd .
2- 24 Rilcstrygdeverket
1 08- 4 Univers·itetet i Oslo
2- 30 Kommunal departementet
108- 30 Forsknings inst . i Oslo,
Telefonsentralmontørenes Forening
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Transportarbe i derklubben Linjegods/Alnabru
S.t.ål.verksgruppa,A/S Norsk Jernverk
Nors:k Sosionomforbund, O.slo
avdelinga , Styr et
Styret i spedisjonsgruppa , Oslo
Tr~sportarbeiderfo rbund

Jøt&l-a r beidere
Arbeidere ved Nedre Fos s Mølle
Portører ved Rikshospitalet
Kvinnefronten i Nor ge ,Arbeids.utvalget
Kvinnefronten i Nordl and
Kvinnefront en .. i Akarsh11s
Kvinne fronten i Oslo
Føl gende Kvinnef~ont grupper :
Ringerike , MaJorstua/ Uranienborg , Volda, Oppegård , Moss ,
Deiclunanske Bibliotek, Ullevål
Sykehus , Standard Telefon og
Kabelfabrikk , Grunerløkka , Veitvedt , gruppe 3 på Frogner,
Vålerenga , Drammen, Grorud og

Med isin .
Stre i kestøttekomiteeile i Loddef j or d , Universitetet i Bergen ,
Sins en/Torshov , Rana, Moss,
Ho r ten , Oppsal, Asker , Stavanger
og ved Sosialøkonomisk Institutt i Oslo .
Fagl ig 1, . mai-front komite er
fø l gende ste d ~r : Jern og Meta ll
i Oslo , Ullevål Sykehus , Røyken,
Arkitekthøgskol en, Bygg i Oslo ,
Bærum , Nor ges V ete~inærh øgskol e .
Oslo SV , f'Ia jorstua/Hegdehaugen
SV, Aske r SV og Oppegård SV.
8 . mars komiteen i Volda
Nø.r sk Studentunions Landsting
Alllmøt e ved Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole
Det norske Studentersamfunn
Str e i kest øttefront en ved Uni versitete t i Tromsø
Yr kesskole elevenes og lærlingenes, Interesseorganisasjon ,
Landss t yret og Sentra lstyret
Norges. Kommunistiske Student f orbund
Nyfeminist ene i Oslo
Lesbisk Bevegelse
Rødt Ko r i Oslo
AKP(m- l) faglig utval g
Tillitsmannsutvalget ved Tromsfisk
Arbeide rnes Enhetsfront i
Dlra.mmen
S,treike s:t øttekomi teen i Tøns:ber gKlubben ved Elkem-Rockwool
i Trondheim
Fagl ig 1 . mai- f ront- Kulturs eks j onen

Str eikest~t t e komit~

oe

As ke r

S tr e i k estott ek omi t ~ s om hdgg e
t:a r J ?.::;et e gn e l opes edJ'"' :::- or!i
oppsige lsene . Det sa:·p:·:c l: a r
f nE;li & u t vJ.le i Oslc ..:.Kf( m- 1 )
g jort . De t te er vi 3V& I·t gl2.de
f or, se rJ Jg f o r di vi ikke ha r
f å t t l age t noen egen J.6pe s edde l

som oppsuJ:m:erer
- Ar bei de ! ~ e

Si..-1.~·- ::"~ .

ved ~ e dr e F o~s

EKSEHPLER FHA ST OTEJ..PJ3EID.c:T

No1J e bor stE. som et eks e[lpe l i
i r:.nsamlingsarbeiC.et : de s1utta

Sympat ien ot; stot t e ar be j de t
h a r vært c1 r evet på mange måter·.
På · arbeids ple s se r,i f agforeni r:.~
e r, klubber , i streikes t ottekomi te e r , i . Kvinn e f ro~t g ru~ re r og i
Fagli g 1. ~ ai-frontk omi te e r er
de t bl i t t s predd i~f o rm as j on OQ
oppsi ge1 sene og blitt s aml a i r.n
penge r •
F1e r e sted3 r h ar de t blitt
t a tt fine ix!i tiativer i s t o ttearbe i de t l ok a1t .
- De t e j e l <l er Sir:sen/Torshov

opp or:: :i.!'n ~· :::rnJ :i :r·e2 så nær sor:~

en

maJJE

( av 11 ) •

og an d:-e har t a tt i bruk unde:' sk riftsli s t er i stbttear~eiJe t ,
- Rod Front i Studentersamfunnet arrangerte et k onfrontasjonsmot e med KUL . KUL er ei
gruppe som opererer på Universitetet og kaller seg f or kommunister . Men på det motet vist e det s e g at gr uppa s t ot te r EB opp sig el sen e . De på sto a t o pp-

30
www.pdf-arkivet.no (2017)

ti J. 2. al...:s j one:-e

r.10 "!:.

dem de ::Jd:e

vil . jobbe sarnmen :ned."Konfrontas j onsmd et vi s t e seg å være
~ytti g r!ilr .i et · g j a l dt å f 2 i
gane s tt:tt.e a r beide t c::.aJ':t s t udente ne .

Repre s ent ant er fo r de o p ps agte er blitt inVit ert til
mote r fo r å f or t elle om oppsigelsen e . Dett e skjedde fo r
eksemp el på årsBotene til Sos iale Etat ers Forening og Telefo ns entralmont orenes Forening .
Fra begge diss e mot ene hadde vi
meC: en god s lump penger t i l
kas s a vår . 8 . mars - komit een i
Volda sendte oss hel e 800
kr oner .

takk for
stotten l

VI GÅR Til SAK
Vi har bestemt oss for å gå til
sak mot bedriften o ~ noen av
streikelederne. Kra ve t v ~ rt er
å få jobbene tilbake og få
ers tat ning fo r t a pt arb eidsfortjene s t e . Dette er det
eneste rettferd i g e , s å en
skulle tro at en domstol ville
ta en riktig avgjørelse og
støtte oss, For er det ikke
slik at domstolene vurderer
sakene grundig og objektivt,
for deretter å felle rettfer-.
dige dommer?

ANDR E RETTSS AKER

HanEnerv e.rks aJc~ BeC.riften
ble fri kj ent bf·.de i byret ten o c,
i lagmaruLs r et ten. Her var d et
helt opplagt at oppsigel s ene
l
var politiske, men dommerne var
ikke en gang interesserte i å
undersøke bevisene for dette
skikkelig. Bedriftens løse
påstander om at en arbeider
"ikke passet inn i miljøet" ble

godtatt som oppsigelsesgrunn i
rettssalen!
Ti g ersaka: Tre jenter ble
oppsag t f ra Tiger konfeksjon i
Trondh e im etter at klubbformannen der hadde fått en del av
a rbeiderne til ~ skrive under
på at de ikke ville ha bråk på
jobben. Denne underskriftslista
ble ikke l a gt fram i rettssaken; likevel ble den brukt
som det viktigste beviset for å
frikj enne bedriften. De oppsagte måtte til og med betale
saksomkostningene.
På EB har vi også fått en
forsmak på hvordan lovene blir
brukt mot oss. Bedri f ten og
deres venner i klubbstyret
g r e ide ikke å finne noen
beviser for at vi h adde oppført
oss "utilbørlig" pA j obben.
Derf or kunne de ikke få oss
oppsag t etter §13 i Hovedavtalen. Da f ant de raskt en
paragraf i ~rbeidervernloven
som bedriften kunne dekke seg
bak, og da varte det ikke lenge

for oppsig els esbrevene v ar
ferdi gskrevet. Vi har f å tt f ole
på kropp en at lovverk et blir
brukt mot oss, og at Arbeidervernloven ikke svarer til
navne t sitt .
Konklusjonen på dette blir
at vi ikke kan stole på lovene
og domstolene. De er ikke til
for å forsvare rettferdigheten,
men for å ta vare på borgerskapets interesser mot arbeiderne. Den eneste måten å få en
rettferdig dom i en sak som
vår, er at støttearbeidet blir
så sterkt at domstolene ikke
tør annet enn å dømme bedriften.
Men hva er vitsen med å gå
til rettssak da? Rettssaken
blir en viktig måte å føre
kampen mot oppsigelsene videre
på, Her skal vi gjennomgå hele
historia til EB-oppsigelsene og
få fram hvem som er ansvarlige
og hvilke metoder de har brukt,
Ved å stevne bedriften og
streikelederne sammen, vil vi
påvise hvordan de har samarbeidet. Vi får en direkte konfrontasjon med streikelederne
hvor de må svare for de
metodene og knepa de brukte for
å få gjennom strelkene. En
rettssak vil kunne slå hull i
inyten om at aksjonene mot oss
var spontane, for vi kan
konkret påvise hvordan de var
nøye planlagt.
Å få dis~e erfaringene fram
i lyset er svært viktig, både
for EB-arbeiderne og for hele
arbeiderklassen. Det trekker
opp viktige lærdommer om hvordan
slike oppsigelser kan gjennomføres, som sjølsagt kan .komme
til nytte i ka.t1pen for å forsvare de C. emokratislc e rettigh etene.
ting er sikkert: Streikelederne vil ikke glede seg til
å bli konfrontert med EB-oppsigelsene i rettssalen. Dersom
vi kan få dem dømt, vil det
frata likesinnede noe av lysten
til å sette i verk sånne
aksjoner andre stede~

En
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KAMP MOT YRKESFORBUDFORSVAR DE . DEMOKRATISKE
RETTIGHETENE
Vi EB-oppsagte har merket at vi
har vansker med å få nye jobber.
To av oss er oppsagt fra andre
jobber seinere. Den ene for hun
fikk begynt. Begrunnelsen var:
fulle lagre •. Men oppsigelsen
var skrevet samme dag som ansettelsen, aå på Mustad blir
lagrene sannelig fort fulleJ
Den andre ble oppsagt fra Granfos Brug etter at hun hadde
jobba der i 3 dager. Begrunnelse: Hun hadde holdt tilbake "opplysninger om tidligere arbeidsforhold av betydning
for ansettelsen":
Ifjor sendte NAF (Norsk
Arbeidsgiver Forening) ut et
skriv til medlemsbedriftene og
oppfordret dem til noye kontTQll av nye arbeidssokere.
Hensikten er å hindre at arbeidere som er aktive eg tar
opp rettferdige saker skal få
jobb. Det drives også svartelisting og utstrakt kartlegging
av arbeidernes politiske standpunkter. For ikke lenge siden
s.to en tidligere personalsjef i
Rydro fram og fortalte om hvordan de som sokte arbeid ble
sjekket noye for de eventuelt
ble ansatt.
l
Det er de t te v i mener med
yr kesforbud : At progressive arbe idere ikke har rett til jobb .
Aspengr en og LO-ledel sen har
s l ått til l yd for å luke "ugr as " i f agbevegel sen , eller for
å si det kl arer e , få fjernet
a ll oppos i sjon.
Er dette noe særlig å bry
seg om idag for dem som ikke er
blitt rammet?
For det forste: Hvis de som går
i spissen for arbeider~assens
kamp, fjernes fra arbeidsplas-

YRKESFORBUD F.OR OPPSAGT EB-JENTE:

Sparka på flekken
da ledelsen fikk
·ennskap til EB
sene, svekker det hele arbeiderklassens styrke. Arbeideraristokratiet har stor makt på de
fleste arbeidsplassene . Arbeiderne er avhengig av en dugelig
ledelse for · å fore kampen med
framgang . Denne ledelsen er de t
arbeidsgiverforeninga prover å
fjerne.
For det andre: Hensikten med
yrkesforbudet er også å ta motet fra de som ikke blir oppsagt,
men som onsker forandrin g og på
forskjellige måter har stotta
synet til de oppsagte. Folk

skal også få det inntrykket at
ingenting nytter; "ja, det er
klart det er riktig det dere
sier, men du ser hvordan det
gikk:"
Arbeiderne på Granfos Brug
har gitt et viktig bidrag i
kampen mot yrkesforbud. Da en
av oss ble oppsagt der, krevde'
· både et klubbmote, klubbstyret
og en underskriftskampanje at
hun skulle få jobben tilbake.
Vi oppfordrer arbeiderne på
Granfos til å fortsette denne
kampen.

_agforeninga på ran os Bru
stø-tter den oppsagte EB-je9~ -·
Å kjempe for ytringsfriheten, retten til arbeid og
streikeretten er noe vi er nodt
til å g jore idag.
ANGREP PA YTRI NGSFRIHETEN : EN
TI LLITSKVINNE KASTES UT AV
KLUBBSTYtillT !
De som pr ot est ert e mot opps i gelsene ble beskyldt fo r å være
dårlige tillitsmenn! Denne be-
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s kyldningen g j entok klubbf or. mann Tore Hellum seinere , etter Os l o Jer n og Metalls valg
av delegater til LO-kongres sen.
De 5 som ble valgt , med AKP ' s
for mann Pål Steigan i s pi s sen ,
pass et j o ar beideraristokr a tene svær t dårl ig. De satt e i
gang underskriftskampanj er fo r
å få omval g , og i avis ene ~ne man l ese a t et enstemmig EBklubbstyre prvtest erte på valg-

et. Det Gt emt e i kke, i det mi nste va r det en tillitskvinne
s om nekta å skri ve under ! Det
begr unnet hun med at det hadde
vært et lovlig val g . Og klubbl edels en hevder alltid at det
er s å vikt ig å gå på møtene .
Da er de t fo r lett vint å kreve
nytt møte når re sultatet i kke
passer dem , hevdet hun o
Dette var dråpen som fikk
begeret til å f l yte over for
Hell um , som' beskyl dte henne
f or å være AKP ' er. Ikke lenge
et te r vedtok klubbstyret at
denne tilli tskvinnen skulle ut
av styret ! Begr unnelsen for det-

te var a t s tyret bl e f or stor t !
Avdeling 31 står dermed ut en
noen representant i klubbs t yret .
Både yrkesforbud og de politiske forfolgelsene i fagbevegelsen er alvorlige angrep på
de demokratiske rettighetene.
Det er et skritt i retning av
tilstander vi kjenner fra
fascistiske diktaturer som
Spania og Chile hvor det arbeidende folket er fratatt ~
formelle rettigheter. Fascismen
er ikke en gal manns verk som
enkelte hevder. Det er det
kapitalistklassen tyr til når
makten deres er truet, nemlig

et åpenlyst terror-diktatur
o7er arbeiderklassen før å
sikre sin profitt og makt.
Kampen mot oppsigelsene på
EB er en del av førsvaret av
disse demokratiske rettighetene og en del av kampen mot
yrkesforbud.
Jo flere som stetter oss
aktivt og kjemper mot liknende forsok på oppsigelser
på sine arbeidsplasser, jo
vanskeligere blir det å opprette et åpent diktatur i
Norge. Derfor mener vi en Viktig oppgave i tida framover må
være:

FORSVAR DE DEMOKRATISKE
RETTIGHETENE.

8

Jern _og Metalls_nestformannforståfE_B.;.arbeiderne

Det er en viss grense
for folks talmpd1ghet
o .

•

.

.

Norsk Jern og Metallarbeiderforbunds nestformann Jan Blastad,
går i en samtale med Arbeiderbladet svært langt i retning av å rettferdiggjøre ;~ksjonen på Elektisk Bureauog t_ilsvarende aksjoner
som tar sikte på å fjerne uromomenter på arbeidsprassen. - Vi må
forstå at det er en viss grense for arbeidsfolks tålmodighet, og en
De ni ml-erne som 700 arbe idere ved Elektrisk Bureau
streiket tirsdag for å få fjernet
fra arbeidsplassen, ble møtt
med oppsigeler da de møtte
fram pa jobben onsdag, Bedriften viser til arbeidervernlovens paragraf 43 som gir be-
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arbeid. Denne paragrafen blir
fjernet i den nye loven om arbeidervern og arbeidsmiljø
som trerikraftseinere i år.
Produksjonsdirektør
Tor
Egil Holte sier at det er den
uro ae ni skaper på arbeidsplassen som er begrunnelsen
for oppsigelsen.
.
Alle de ni oppsagte er medlemmer av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, men tre
er suspendert fra verksted-

klubben.
Distriktssekretaer
Harry Evje n sier at forbundsstyret og LOs juridiske kontor
vil vurdere en even tuen søknad fra de seks om juridisk as, sistanse. Hap understreker ellers at forbundet har gjort det
som er mulig for å verne de ni
mot oppsigelser. Får ikke forbundet noen anmodning om
. juridisk assistanse. anser forbundet seg som ferdig med saken.
- · Jan Balstad, er det ikke
betenkelig at flertallet på en
bedrift på denne !~låten sørger
for å fjerne politiske motstandere?
- Hvis det bare hadde dreid
seg om politiske motstandere
som aksepterte de spilleregler
som finnes og som førte disku. s jonen innenfor rammen av
det anstendige, ville jeg uten
videre sagt meg enig. Men her
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kan jo vri på AKP-formann Pål Steigans ord oiii' at enhver streik arbeidsfolk deltar i, er rettferdig, sier hah, samtidig som han sier seg
enig med LOs juridiske kontor i at det i den aktuelle saken på Elektrisk Bureau ikke var grunnlag for-forbundet tijl å kreve de ni-mler- nefjernet.
·

te:· Det er jo-e t av deres politis-.
ke mål Men vi kan jo ikke forlange at folk skal få magesår
ergrelse over disse folkenes
å~".:':;.,~~«:~~~~~~ av
virksomhet på arbeidsplassearbeictsPtassen_?
ne heller. Arbeidsplassen er
- Formelt er det vel ikke
ikke noen leikestue, verken
det. Det standpunktet har da for
har man å gjøre med folk som
akademikere eller andre.
også forbundet tatt etter å ha
har opptrådt slik over en lang
Det har våre medlemmer måtrlldført
seg
med
LOs
juridiske
periode at man kan forstå retet
lære
seg, oftE! gjennom et
kontor. Men det er klart at her
aksjonen Det er grenser for
langt liv med slitsomt arbeid
har arbeiderne blitt oppriktig .- og
hvor lenge arbeidsfolk finner
dårlig arbeidsriilljø.
forbannet.
Og
en
kunne
være
seg i å høre sine valgte tillits-Men prinsippet, Balstad?
fristet til å vri på AKP-for- .
menn, som de stort sett er for,-- net er klart at paragraf 13
mann Pål Steigans ord, å si-at
nøyd med, bli æresskjelt og
karakterisert som fascister, ' enhver strei!{arbeidsfolk del~~~ed;~ero:;~':i~":;,1f~
tar ~ er rettferdig. Og når folk bruke. Forbundet ønsker en
lakeier og kjøpt og betalt av
er blitt så forbannet som her, · fri politisk diskusjon, Man
bedi-iftsledeisen. Det er snakk
kan en si at streiken iallfall skal kunne mene ·hva man vilom reaksjoner på en virksomharen viss rettferdighet i seg.
het som tar sikte på å bryte
uten å være redd for å miste
- Men gjør vi ikke'al<lturat jobben·på ,grunn air _·$ille _mened den organisasjon man er
det ml-erne ønsker, gjør dem ninger. Men her er det også et
medlem av. I tillegg kommer
tilmartyreiC?
såvidt jeg har forstått, at
spersmål om å følge spillereg,mange mener at de el' blitt for- .
- Den faren er de~.- Det er
lene og formen for -å framføre
styrret i sitt arbeid av disse ni.
klart de gjeme vil bli oppfatsine meninger, sier Jan BalDet er kl~ at .en dag renner . tet om forfulj:te og Ul),~ertryk- _stad...

l~

det over. Det blir slutt på tålmodigheten.
·
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KONKLUSJON
Det påstås at vi fikk sparken
fordi vi var dårlig likt av arbeidskameratene. Dette er å snu
saka på hue: Vi fikk sparken
fordi vi gikk i spissen for å
reise klassekamp linja på jobbeno
Klassekamplinja går ut på at arbeiderne sjol må fore kamp for
sine krav, og står stikk i strid
med pampevesen og klassesamarbeid. Vi har vist at det ikke
var så helt lett å få oss sparka. Det krevde langvarig planlegging, oppfinnsomhet, press og
trusler. Og det har kosta arbei-·
deraristokratiet en del: det er
mange som ikke har samme tillit
til dem som for; noen av streikelederne er blitt reint avskydd. Hele dette apparatet ble
~ satt i verk for å bli kvitt
en gjeng ~småjenter~, eller for
å fjerne noen umulige AKPere som
alle lo av og ingen horte på.
Det ble tvert imot gjort for å
ødelegge og fjerne det som kunne
ha utvikla seg til å bli en fortrop p for EB-arbeiderne. Er dette tomt skryt? Nei, det er faktisk sannheten. Vi 10 ungdommene
som ble oppsagt, hadde noe som
er blitt holdt skjult for ar-

beidsfolk i mange tiår: et visst.
kjennskap til den kommunistiske
teorien. Det er grunnen til a t
vi kunne gå i s pissen i noeE:
viktige kampsaker på jobben. Det
er også grunnen til at det var
livsviktig for bedriften å få
oss sparka. Vår linje trua EBs
kjempeprofitt, rett og slett.
Samtidig var vi ganske uerfarne, situasjonen var vans ke lig,
og vi .gjorde mange feil.
VÅRE FEIL
I noen perioder lot vi oss
villede av arbeideraristokrati_ets hets. Vi beit nesten sjol på
hetsen om at hver minste diskusjon var ~bråk~. Noen av oss
horte på dem som' hylte hoyest
(arbeideraristokratiet), og
trodde til sine tider at alle de
andre mente det samme som dem.
Resultatet av dette var at vi
nesten ble redd vår egen skygge
særlig etter det forste streikeforsoket i -76. Vi trodde da at ·
vi kunne unngå å få sparken
hvis, og bare hvis, vi var
"snille og greie" mot alle, uansett hva dem gjorde mot oss og

o

aristokratiet istedenfor å fore
utrettelig kamp mot det.
HVORDAN HINDRE POLITISKE'
OPPSIGELSER?
Vi mener at politisk bevisste arbeidere i hvert fall ~
må ~gå under jorda" av redsel
for å bli oppsagt. Det vil bare
undergrave kampen mot yrkesfor bud - som dreier seg om retten
til å slåss for sitt syn og
likevel få ha en jobb.
Vi mener at de som kan hindre
politiske oppsigelser, er arbeiderne på arbeidsplassen det
gjelder. Og vi er overbevist om
at arbeidsfolk vil hindre at
progressive arbeidskamerater
blir oppsagt, dersom de ser hva
det dreier seg om. Det eneste
riktige er derfor å stå fast på
sitt syn, ikke boye seg for
trusler og press, og stole på
arbeidskameratene.

eb

framtida pa
Ut av kampen mot oppsigelsene. ha.r det vokst fram en
n~ ~pposi s jon på EB. Mange har
fått øynene opp for hvem og
hva arb e i deraristokratiet er.
At oppsigelsene var et angrep
på alle arbeiderne. Denne
Hvitboka, rettsaken og videre
diskus.joner ,b lant arbeiderne på
EB vil helt sikkert bidra til
at arbeiderne igjen vil bli i
s.t and til å organisere seg til
nye kamper mot bedriften.
Framtida er ikke mørk sjØl

mot arbeidskameratene våre.
En oppsummering av disse
feila mener vi viser at vi i
perioder boyde oss for arbeider-

om .det av og til kan se slik
ut. Når arbeiderne på EB igjen
tar opp kampen mot den harde
utbyttinga, d.e t råtne lønns.systemet og innskrenkete
spisepauser , vil vi være de
førs.t e s.om støtter dem.
For vi veit at det kommer en

dag da borgerskapet og arbeideraristokratene ikke lenger
skal trampe arbeidsfolk ned i
s.øla. Derfor sier vi:
FORTSEr':R: KAMPEN ARBEIDSKÆMERATER
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MINDRETALLS- SOLIDARITET
STREIKEGENERALENE DRIVER
POLITISK HEKSEJAKT
Streikegeneralene gikk dit
der f olket har samla seg
I handa ligg lappen trygt
den om uroelement og AKP .
Visst måtte ho se den somlinga
før folk gikk og stempla ut
Nå , så går v i ,t il streik
sat ei dame. de r bak
D.e. hadde. ivra for den noen der
Buslcagi tatsj on dreiv dem fli tti.g
og trutt
mot dem fire
Fra midten og opp
gikk det heller tregt
de. kikka omkring seg
Var her noen å stole på
Kan ~i la. vær å streik?

De somla s.eg ned
mecill sakte fart
her var ikke råd
en må visst henge på
De sveik dei en omgikkes med
hva gjorde de så?
Her sto sto, de saml a. til møte
Fikk høre grunnlaget først her
og nå
En del vis:ste det fra førhva det
gjaldt
Her s;to de samla. til møte
Fikk høre. grunnlaget først her
og nå
En del vis.ste fra. før hva. det
gjaldt
Noen v i s,s.te ikke hva. dem gikk
med på

lilet gjel<dl de fire ved Øst.ens.jø
So lidaritet streik mot disse idatg
He:te Øs,t ensjø sitter i streik
først sia fikk vi høre
det gjaldt et mindretall
Streikelederen heva sin stemme
holdt lappen med formaningen om
s;treik
Vi står samla her nå
Ja 'li s.tre.ike , mot uro AKlP'
IDe søke seg jobb for å bråke
lage uhygge. på en plas s
Vi er i kke t j ent med s like
JD.e:rfor har vi gått til st.reik
D~n som ikke er med , støtte AKP
Finnes det s like på avdeling 36
er- det no ' n dere vil ha sparka
si klart i fra
IDet var fire ja- ha
Permi tte.r t fra i dag ut en bønn ~
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. Klassekampen 'har
skrevet om EB.er galt
Til Klassekampen.

Ettersom vi som arbeider på
EB burde være de som har de
beste forutsetningene for å vite
hva som har skjedd her, finner

vi å måtte Jntormere •Klasse:.kampen og dens lesere Om følgende: Praktisk talt alt som er
skrevet i Klassekampen vedrørende de ni oppsagte, samt
hun som ble oppsagt for grovt
misbruk av velferdspermisjon,
er fordreid nesten inntil det
ugjenkjennelige
og
delvis
basert på direkte løgn.
"Vi tillater . oss å trekke den

konklusjon at enten må Klasse-

AKP (m-l) ser. ut til

kampens redaksjon være uvitende, uh,ederlig 'eller begge
deler. Ut fra Klass·e kampens
mangel på saklighet og
ærlighet i vårttilfelle bekrefter .

- Uvitenhet

det vår mt'stanke om ,at også
resten av AKP (m-l)avirksom-

het er å beklage.

Etter daglig omgang med
misjonærer for AKP (m-l) ser
det ut for oss som om man skal
lete lenge etter en organisasjon
med mindre respekt for arbeidsfolk. Forklaringen er kanskje at det åndelige ~enter i

dypt forankret blant
manns-barn>) på
l

Kli>ssek•ampeJos

redaksjon skulle etter
. foi-håpentligvis ikke
være noen

sk!ttkasting på

Prøv å respekter oss når-vi
at vi ik-ke ønsker ytterligere
kontakt
verken ·
med
Klassekampen eller utsendte
misjonærer for AKP (m -l ) i
fremtiden .
Kari Berdalen,
Rita Løvdal,

AudCanevali

DE Tl OPPSAGTE SVARER:

- Løse påstander fra
arbeideraristokrater
Dette

angrepet på Klasse·

kampen er helt symtomatisk.
Ikke et eneste forsøk på. å
dokumentere hva som er <dordreid nesten til det ugjenkjenf!_eJ,ige og delvis basert på
direkte usannheter». Det som
vi alltid har hevda og_ som
Klassekampen har skrevet, er
at det langt fra var noen spontan aksjon fra grasrota, men
en nøye planlagt aksjon.
I den forbindelse er det nød·
vendig å minne om følgende :
l) For vel et år siden lhei det
på. et klubb styremøte diskutert
om det var mulig å få i gang
streikeaksjoner. Den gangen
skulle det rette seg mot dem
som hadde delt ut en løpeseddel mot et nytt lønnssystem
som skulle innrøres (en løpe seddel som blei godt mottatt og
skapte
diskusjon
Det blei

fire som da var permittert
skulle tilbake i jobb.
3) Dette vedtaket har klubb-

DEBATT OG
LESERBREV

styret og de tre underskriverne

aldri respektert.
aktivt prøvd å. mobilisere til
streik, m en det blei en fiasko. I
det året som gikk fram til disse
aksjonene blei satt i gang, er
det helt andre folk enn de i
Klassekampen .som har nytta
tida til å. fare med løgner. Bakvaskelser og rykt;e:spredning
har vært daglig kost for å kunne bygge opp Ul de aksjonene
som gjorde det mulig å få. først
en arbeider, så ni arbeidere oppsagt.
2) Det har vært ett "møte
hvor denne saken er blitt be·
handla på demokratisk vis,
nemlig klubbmøtet på Etter$tad som fatta følgende vedtak : 56 for Qg 45"mot at alle de

Ved

åpent å

sabotere det og framstille det
som det bare gjaldt to av de
fire, er det tydelig hvem det er
som viser respekt for arbeids-

folk .

Hva har vi konkret gjort som
Kari Berdalep aldri har tålt ?
l) Blant

annet samla inD
penger og på andre måter
støtta bryggearbeiderne da de
var i streik.
l
2) Reist forslag mot et arbeiderfiendtlig akkordsystem
på klubbmøter. Yrkesskader
er ikke noe ukjent fenomen på
EB.
3) Krevd ordna forhold for
fremmedarbeidere
når ile
ønsker permisjon for
reise. Det vil si å gå imot et
system som gjør dem full·
stendig avhengig av bedriftsledelsen.
Dette er saker som blir stem·
pla. som uro. Men dette er
saker som i arbeidsfolks inte- ·
resser.
Derfor krever vi at blant annet de tre konkretiserer sine
anklager både mot oss og mot
Klassekampen.
1. mai gikk vi oppsagte og en
del av dem som støtter oss i
Faglig 1. maifront sitt tog un derkravetom at vi skulle få. til·
bake jobbene våre. Hva gjorde
Kari Berdalen da? Jo, hun sto
langs ruta med fotoapparatet
klar til å knipse dem på EB

oss.
Var det en ny
aksjon hun tre~gte m:>terialell
til ?
At grasrota på EB sto bak
aksjonene er tøv. Tidligere -og
nåværende tillitSmenn gikk i
spissen for aksjonene. Det er
nemlig bare sånne folk og personer med andre privilegier
som
kan
gå.
rundt
og
organisere slike aksjoner i ar·
beidstida. Grasrota på EB job·
ber stort sett på hlirde akkor·
noe som det er mange år
Kari Berdalen gjorde.
Oni'a;nklal':•>ne mot oss

er
som

nødt til gjøre det i rettssalen
når den tida k.o mm er. Det blir i
så fall første gang vi får anled ning til å møte dem som sto
bak aksjonene for å. få. oss fjerna, og få.r anledning til å konfrontere dem med innholdet i
a lle de usanne beskyldningene
de har retta mot oss.
De oppsagte på
Elektrisk Bureau

4) Kari Sivertsen v8.r hovedtillitsmann på Etterstad da den
første oppsigelsen kom. Noen
av arbeiderne på den oppsagtes avdeling ~get e t forslag
til vedtak som krevde den opp·
·sagte tilbake på jobb. Det r eiv
denne tillitskvinna i stykker.
Hvem snakka om respekt for
arbeidsfolk? Det må n evnes at
den samme tillitskvinna var en
av dem som gikk mest aktivt
inn for å få sparka de fire på
Etterstad.
·

7 . januar 1975. gikk arbeiderne ved Bergen Jernstøperi
til sit- down for å hindre _Em
politisk oppsigelse. Aksjonen førte til a t arbeideren
ble gj eninnt att . Vi mener
dette er veien å gå i kampen
mot yrkesforbud ~

REIS KAMPEN .MOT YRKESFORBUD!
REIS KRAFTIGE PROTESTER MOT ER-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.
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