VERN OM ARBEIDERNES RETTIGHETER!

HVEM SKAL MAN STOLE PÅ?
HVEM SKAL MAN KJEMPE FOR?
EN BEDRIFTSLEDELSE SOM ENDRER
BEGRUNNELSE ETTERSOM DE BLIR
PRESSET ELLER ARBEIDERE SOM
STREIKER MOT DEN URETT VI SER?
BEDRIFTEN TRAMPER PÅ
STREIKERETTEN!
Vi som streiker ser på denne oppsigelsen
som en prinsippsak for alle arbeidstak-

STAVANGER AP OG FORBUNDET GÅR
AKTIVT IMOT OSS:
Klubbformann, forbundsekretær og forbundsledelse, som også er aktive DNA
medlemmer har fra første stund stillt seg
på bedriftens side, De har gått i spissen
for å erklære streiken ulovlig. De går nå i
spissen for å kalle oppsigelsen saklig.
Forbundsnestformann Skytøens «meklingstilbud» til oss var at vi skriftlig skulle
beklage vår aksjon og gå tilbake på jobb
uten garanti for den oppsagte. Han
godtok at vi ble sparka på dagen.
Vi trodde faglige topptillitsmenn skulle
forsvare medlemmenes sak. I stedet
opplever vi at de går i spissen for
overgrep mot medlemmenes rettigheter.
Før vår sak kommer opp for retten, dolker
de oss i ryggen.

Ledende Stavanger AP medlemmer oppfordret folk til ikke å gå i 1. mai tog under
parolen «Fagbevegelsen kan ikke godta
politiske oppsigelser».
DENNE LINJA FØRER TIL AT
BEDRIFTSLEDELSER KAN SPARKE
FOLK UTEN LOV OG DOM! DEN FØRER
TIL RETTSLØSE TILSTANDER PÅ
ARBEIDSPLASSENE!
DENNE SAK MÅ VINNES!
Vi vil gå til rettsak på at alle oppsigelsene
er ulovlige. Dette blir den første rettsak
på den nye arbeidervernloven av 7. mars.
Skal denne loven tjene arbeidstakernes
interesser må denne saken vinnes.
VI TRENGER ALL DEN STØTTE
VI KAN FÅ!
Retten til arbeid, ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og streikeretten er i fare!
Arbeiderklassens grunnleggende prinsipper må vernes!
For å vinne en rettsak trenger vi en kraftig
opinion. Vi trenger penger.
Støtteerklæringer og penger kan sendes
til:
Aksjonskomiteen Norsk Hammerverk
Postboks 345,
4001 Stavanger.
Postgiro 3805173 - Tlf. 045/27 992
Støttekomiteen i Stavanger
Tlf. 045/27 992 mellom kl. 15 og 17.
VERN OM VÅRE DEMOKRATISKE
RETTIGHETER!
NEI TIL POLITISKE OPPSIGELSER!
FORSVAR STREIKERETTEN!
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En arbeider ved Norsk Hammerverk
i ,,cavanger sies opp dagen før prøvetida
går ut. Arbeideren er engasjert på venstresida i norsk politikk. Ingen begrunnelse blir gitt.
1.4.: Forhandlinger. Bedriftens begrunnelse: «Arbeideren passer ikke inn i
arbeidsmiljøet». På direkte spørsmål om
det var ting å utsette arbeidsmessig,
svarte arbeidsleder og driftsingeniør nei.
Vi som arbeidet på den oppsagtes
avdeling går til sit-down mot den usaklige oppsigelsen.
7.4.: Vi som er i sit-down får skriftlig
oppsigelse på dagen. Vi gjør det klart at
vi akter å gå til rettsak.
5.5.: Distriktsekretæren i Jern og Metall
hevder at oppsigelsen er saklig fordi
bedriften sier at arbeideren hadde lav
produksjon, var uomgjengelig og lite
interessert. Stikk i strid med tidligere
erklæringer. Stikk i strid med våre
erfaringer som var hans arbeidskamerater.

ere. Usaklige oppsigelser uthuler vår rett
til arbeid og vår ytringsfrihet. Nylig er
arbeiderne ved Ladesletta Gartneri i
Trondheim gått til streik fordi arbeideren
som organiserte dem ble oppsagt. Flere
eksempler kan nevnes der usaklige oppsigelser måtte trekkes tilbake etter kamp
fra arbeiderne.
Mot oss svarte bedriften med klubbledelse og forbundsledelse velsignelse, med
å sparke oss på dagen.
Vår streik er ikke dømt ulovlig for noen
domstol. Faglige og politiske sympatiaksjoner og demonstrasjonstreiker er
ikke ulovlige. Dette er et hån mot
streikeretten, et slag mot arbeidernes
muligheter til vern mot overgrep. De
fleste av oss er familiefedre med økonomiske forpliktelser, men vi vil ikke vike
for de voldsmetoder som brukes mot våre
demokratiske rettigheter.
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