TIL ARBEIDERNE I AVDELING 1 :
MEININGSTERROR PA ELEKTRISK BYRA

9 ARBEIDERE PERMITTERT

Over lengre tid har arbeidere ved EB reist krav og forslag i
klubben,B ,:t el: en kjensgjerning at mange har reist kritikk av
enkelte tiliiAsmenn,og har stått på meningene sine åpent for
alle.To e:: blitt suspendert fra klubben fordi de sa seg enig i
en artikkel i avisa Klasseka7 -1cen . Artikkelen omhandlet bl.a.
enkelte tillitsmenns rolle da en arbeider på EB nylig ble oppsagt
på politisk grunnlag.
Bakgrunnen for permittering ene.
Torsdag 10.mars fikk tidligere tillitsmenn på avd.32 i
Østensjøvn. med seg ca. 37 arbeidere,under en tredjedel av
arbeiderne på en sit-down for å få 4 arbeidskamerater
permittert,d.v.s. sparke oss. De begrunna kravet med at de var
uenig i en artikkel i Klassekampen.De krevde at en av de 4
skulle stå fram å si : "Jeg står bak artikkelen." Dersom ingen
av de 4 sto fram ville de ha permittert/sparka alle 4.
Bedriftsledelsen grep sjølsagt anledninga og permitterte de
4 fra arbeidet uten varsel.
Flertallet i Østensjøveien mot oppsigelser.
Mandag 14. mars ble det avholdt medlemsmøte i Østensjøveien.
56 stemte for at alle 4 skulle tilbake til jobben og 45 mot.
Folk trodde saken var iorden,men hva skjer? Mindretallet nektet
å bøye seg,og gikk til ny sit-down aksjon:
Inspirert av dette satte reaksjonære krefter igang sit-down på
Billingstad også.der under halvparten deltåk.Først etter at de
hadde gått til streik ble det sagt hvorfor de streika.Det ble
spurt om hvem de ville bli kvitt,og 4 navn ble ropt opp. De 4
ble da også permittert. I dag ble enda en arbeider på Billingstad
permittert.
Hva blør klubbstyret?
Klubbstyret forvrenger avstemningsresultetet fra Østensjøvn.
I klubbstyrets løpeseddel far 15/3 står det om møtet i Ustensjøveien: "...at to av de 4 ikke hadde vært til like stor bry på
sine avdelinger og en avstemning sa at disse skulle taes inn
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igjen". Dette er en bevisst forvrengning og løgn om avstemningsgrunnlaget.Hver eneste menneske som var på møtet,også klubbformannen,vet at det ble vedtatt at alle 4 skulle taes inn igjen
i jobb.
Nå trues vi med sparken for våre meninger.
Dette mni minner om spanske tilstander: De som står bak heksejakta prøver å framstille det som en aksjon mot AKP(m-1).Men
det er ikke det det dreier seg om! Det er egentlig en innstramming av de demokratiske rettighetene som •innes.Konsekvensen av
denne aksjonen,dersom de får sparka oss,er at EB forgriper seg
mot rettigheter arbeidsfolk har kjempet seg til gjennom 100 år,
ytringsfriheten:
Det er bare fagbevegelsens fiender som tjener på det hvis det
skal bli sånn at folk skal få sparken om de sier meninga si.
Vi gir oss ikke i kampen for rettferdighet.
Vi sloss videre fordi mangestøtter oss åpent,og vi vet at mange
har lattseg presse til å være med på aksjonene,men likevel gitt
oss personlig støtte.
med hilsen
DE 9 PERMITTERTE
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