Nyhetsbulletin nr. 5. fra de oppsagte
Hannmerverkarbeidere

HAMMERVERK
KONFLIKTEN

Mot politiske oppsigelser —
Forsvar streikeretten!
Hammerverk oppsigelsene
opp for retten!
Kamp mot kapitalens offensiv!
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I sammenheng med krisetendensene i økonomien har vi spesielt i år
opplevd en kraftig offensiv mot arbeidere bl.a. i Norge. NAF prøver
å innføre rettsløse tilstander på arbeidsplassene, hvor arbeidere skal
stå uten vern mot oppsigelser, hvor man er fratatt streikeretten, hvor
organisasjonsretten ikke gjelder osv.
Kort sagt en offensiv mot arbeiderklassens tilkjempede demokratiske rettigheter, for å knekke den kampvilje og kampkraft som
nå begynner å reise seg mot de forverringer som finner sted.
I 30-åras Tyskland vant kåpitalen fram med en slik offensiv, og vi
kjenner de grusomme følgene det fikk. Det har vært forsøk på
politiske oppsigelser ved Bergen Jernstøperi, Elektroindustri, Sarpsborg, Ladesletta gartneri, Trondheim, Diakonissehjemmets sykelins,
Bergen og Midt-Norsk industri, Nesna. Alle disse oppsigelsene er
slått tilbake, og arbeiderne der har vunnet viktige seire som peker
framover. De har snudd bedriftsledernes offensiv til en offensiv mot
bedriftslederne.
Det er Hammerverksaken som nå står i brennpunktet, og det er
her alle krefter nå må settes inn. Et godt resultat for NAF kan gi
dem blod på tann andre steder.
Overgrepene ved Hammerverket retter seg altså ikke bare mot oss
9, men mot alle arbeidere og demokratisk innstilte folk!

RETTSAKEN
Streik er ingen oppsigelsesgrunn!
Faglig-politisk
aktivitet er ingen oppsigelsesgrunn!
Det har til nå vært fullt tillatt med faglige eller politiske sympatiaksjoner, og det er uhørt i Norsk historie at en streik som ikke
engang er dømt ulovlig i noen rett blir brukt som oppsigelsesgrunn!
Streik er en politisk handling, og følgelig er alle oppsigelsene
politisk begrunnet.
Vi har foreløpig mottatt uttalelser som sier kraftig NEI til
No-Ha-ledelsens overgrep.
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Arbeidervernloven sier også nei til disse overgrep. Oppsigelser skal
være begrunnet i arbeidsforhold, arbeiderens eller bedriftens forhold.
NoHa-ledelsen har som kjent uttalt at de ikke hadde noe å utsette
på Geir Sundets arbeidsforhold, de nektet å oppgi grunn, har senere
gitt stadig nye grunner og uttalte at de andre 8 var "kjekke og
dyktige" arbeidere.

Vær på vakt mot manipulasjoner fra NAF!
NoHa-ledelsen/NAF trenerer rettsaken.
NoHa-ledelsen fikk utsatt forliksmøtet 14 dager.
Begrunnelse: Forretningsbesøk fra utlandet.
NAF-advokaten fikk utsatt tilsvaret for stevningen i 2 z måned!
Begrunnelse: utenlandsbesøk.
(Vi leverte stevning i begynnelse av juni, normal tilsvarsfrist 3 uker,
NAF-advokatens tilsvarsfrist 20. august.)
Dato for rettsaken er fastsatt til 7. oktober. I mellomtiden går vi
arbeidsledige og lever på innsamlede midler fra streikestøttekomiteene, og bevillinger fra fagbevegelsen.
NAF ønsker tydeligvis en utmattelseskrig og en domsavgjørelse
som godtar deres forbryteriske handlinger.
For å vinne trenger vi en kraftig opinion som sier rask rettsak, full
seier. Gjeninntakelse for alle og erstatning!

Vær på vakt mot fiender innad i
fagbevegelsen!
Vi har ikke bare NoHa-ledelsen og NAF å kjempe mot. På siste
avdelingsmøte i Stavanger jern og metall skjedde følgende:
Det ble avslørt at Distriktssekretæren, Klubbform. ved NoHa og
formann i Jernarbeidernes partilag av DNA hadde hatt hemmelig
fraksjonsmøte for å kaste det lovlig valgte styret i avdelinga.
Begrunnelse: Styret har støttet NoHa-streiken.
Organiserte fraksjoner er vedtektsstridig, §33.1. De samme krefter
reiste benkeforslag for å kaste oss ut fra lokalene vi har leid av jern
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og metall. Benkeforslaget var vedtektsstridig, II, § 9.7, men distriktsetæren anbefalte salen å bryte vedtektene.
Ved hjelp av mobiliseringsbrev og vedtektsbrudd klarte de å kaste
oss ut fra kontoret.
Etter krav fra flere medlemmer ble det også redegjort for økonomiske misligheter fra den tidligere avdelingsformann, nåværende
klubbformann ved NoHa. Det ble vedtatt at denne saken som gjaldt
underslag av avdelingens penger skulle opp i full bredde på første
medlemsmøte.
Senere har 5 av 66 klubber, hvoi- de samme krefter står sterkt,
vedtatt å melde seg ut av avdelinga.
Disse aksjonene tjener kun snevre partipolitiske interesser, og
passer NAF og NoHa-ledelsen som hånd i hanske.
Vi oppfordrer alle til å være på vakt mot liknende aksjoner, og
sier et kraftig nei til dem.
Vi er en tverrpolitisk gruppe. Alle demokratiske mennesker uansett partipolitisk farge må innse at vi kjemper mot politiske oppsigelser og gi oss full støtte.

Telefonsentralmontørenes forening
viser vei i støttearbeidet!
Vi trenger nå kraftig opinion. Vi oppfordrer alle til å samle inn
penger, spre opplysning om saken — reise den i fagforeninger,
klubber og andre organisasjoner. TV, Radio og de fleste aviser er
tause.
Gjør vedtak angående rettsaken. Den må komme raskt og den må
vinnes.
Telefonsentralmontørenes forening har allerede vedtatt å gå til
politisk sympatiaksjon dersom saken ikke blir vunnet!
Adresse: Aksjonskomiteen (No-Ha) Boks 345.
NB: Nytt telefonnummer: 56 448.
Støttekom. 38 805
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