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'_-"Hvorfor vil vi ikke la forbundet føre sak
for Geir Sundet?
Hvorforvil vi føre felles rettsak for alle 9?
Geir Sundet ble oppsagt på et klart
usaklig og politisk grunnlag. Vi andre
som arbeidet på avdelingen stilte oss
solidariske og gikk til aksjon for å kreve
at oppsigelsen ble trukket tilbake.
Bedriftens svar var å gi oss sparken.
Retten til arbeid er grunnlovsfestet.
Streikeretten er en rettighet fagbevegelsen har kjempet hardt for.
Disse to prinsippene må forsvares!
Bedriftsledelsen ved Hammerverket forsøker å undergrave disse våre rettigheter.
I 30 årenes Tyskland fratok bedriftsledelsen og myndighetene arbeidere retten
til arbeid, fordi de aktivt ville forsvare og
kjempe for sine rettigheter.
Dette må ikke skje igjen!
Justiskomiteens formann Bjørn Unneberg uttaler at vi ikke må komme i samme
situasjon i dagens Norge.
HVOR HAR SÅ FORBUNDSTYRET STILT
SEG I DENNE SAKEN?
Jo, de har stilt seg på bedriftens side fra
første stund. Forbundet har offentlig
stemplet vår aksjon som ulovlig og
tariffstridig.
Forbundsekretæren har til og med godtatt oppsigelsen av Geir som saklig.
Forholdet er jo at vår aksjon ikke retter
seg mot noen tariffavtale, og derfor
umulig kan være tariffstridig.
Dessuten kan ingen, selv ikke forbundstyret, dømme vår aksjin ulovlig før den
har vært prøvd for en domstol.
Når forbundet har inntatt denne holdning
overfor oss, er det kanskje ikke så
vanskelig å forstå at vår tillit til forbundet
er nokså redusert.
FORBUNDETS «TILBUD»
Forbundet har sagt seg villig til å føre
rettsak for Geir. De kan imidlertid ikke se
at oppsigelsen er politisk. Forbundet
finner ikke grunnlag for å åpne forhand-

linger om gjenninntakelse for oss andre
før vi er villig til å stemple vår egen
aksjon for ulovlig og tariffstridig, og
atpåtil beklage at vi har deltatt i den.
Forbundet har videre sagt at de ikke vil
yte oss juridisk eller rettslig hjelp.
Det betyr at vi enten må gi opp aksjonen,
eller ta privat rettsak.
ENHET GIR SEIER
Vi har aksjonert under parolen «en for
alle, alle for en». Det vil svekke våre
muligheter for seier i retten og gjenninntakelse for samtlige dersom det skal
føres to rettsaker med to forskjellige
advokater som har to forskjellige utgangspunkt. å føre saken samlet er etter
vår vurdering det eneste rette. Dette syn
blir også støttet av justiskomiteens formann.
Arbeiderklassens demokratiske rettigheter må forsvares og styrkes.
Streikeretten må forsvares og styrkes.
Vi går nå en vanskelig tid i møte med
sommerferie og skolefri. Rettsvesenet
skal også ha ferie, og derfor vil saken
sannsynligvis ikke komme opp før etter
15. august.
Vi oppfordrer alle som har støttet oss
aktivt til å holde ut, og oppfordrer
samtidig alle som støtter oss passivt til å
ta aktivt del i støttearbeidet. Dette er en
kamp for alle som vil verne om arbeidernes rettigheter.
Vårt motto er: STÅ PÅ!
HVITBOK
Vi har også utgitt et hefte på 12 sider som
mer grundig forteller om aksjonen. Det
koster 5 kroner, og kan bestilles hos oss,
eller støttekomiteen.
Aksjonskomiteen NoHa
Boks 345
4001 Stavanger. Tlf. 045/27 992
Støttekomiteen i Stavanger
Tlf. 045/38 805 mellom kl. 15 og 17.
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