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Ham merverkarbeidere

HAMMERVERK
KONFLIKTEN
ARBEIDERKLASSEN
TRENGER STREIKERETTEN!
23. mars
ble Geir Sundet sparket uten grunn

1. april
gikk en hel avdeling ut i proteststreik

7. april
ble alle som ville fortsette streiken sparka
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Saklig står vi sterkt!
«Du har krav på saklig grunn selv
etter to dager».
Arbeidervernlovens § 43 slår fast at alle oppsigelser skal være saklig
begrunnet, uansett hvor lenge du har jobba på fabrikken.
Når ledelsen konsekvent nekter å oppgi grunn, og bl.a. uttalte at den
virkelige grunn fikk vi ikke vite om vi så streiket til sommerferien, viser
det hvor svakt de står.
Etter Arbeidstvistlovens § 6, nr. 2 har arbeidsgiver ikke adgang til
kollektive oppsigelser mot streikende.
Streiken må i tilfelle dømmes ulovlig i arbeidsretten, de streikende
må gies 4 dagers frist til å gjenoppta arbeidet, og Arbeidsretten må
godta oppsigelsene.

For streikeretten — mot politisk forfølgelse!
Streikeretten og beskyttelsen mot politisk forfølgelse pa arbeidsplassen
er formelt opphevet i Norge dersom NoHa-ledelsen/NAF vinner fram
med sitt overgrep.
Vår kamp angår derfor alle arbeidere og demokratiske mennesker.
Dersom du kjemper mot forverringer og urettferdighet kan ledelsen
formelt sparke deg, og f.eks. si at du "ikke passer inn i miljøet."
Arbeiderklassen trenger streikeretten i tida som kommer, med
økende arbeidsledighet og permisjoner og nedlegginger. Stadig flere
bruker i dag streikevåpenet for å vinne fram med rettferdige krav, eller
forsvare seg mot forverringer.

Bare en aktiv opinion vil sikre seier!
Etter den voldsomme offensiven som er satt inn mot oss, med avisboikott, løgner, hets, forvrengninger, avklipte telefonledninger og utestegning fra møter, vet vi at NAF vil prøve alle muligheter for å vinne.
Vi har nå kjempet i over et halvt år for å vinne den saken. Med
klubbstyret og forbundstyret i ryggen vil vi påstå at saken raskt hadde
vært vunnet. Klubbformann har gått sålangt at han har latt bedriften
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permittere seg med full lønn for å motarbeide oss, og forbundsstyret
har offentlig stemplet aksjonen ulovlig uten at arbeidsretten har vært
inne i bildet.
Sterke mistanker er dessuten reist fra faglige tillitsmenn om at
klubbformannen har vært delaktig i den første oppsigelsen!

Gi aktiv støtte!
Vi har allerede mottatt støtteuttalelser fra 420 klubber, avdelinger og
organisasjoner. Telefonsentralmontorene har oppfordret til protestaksjon hvis vi ikke vinner.
Et tap for oss betyr tapte demokratiske rettigheter for det norske
folk.
Angrepet på oss 9 på Hammerverket er angrep på arbeiderklassens
demokratiske rettigheter. Hele arbeiderklassen må derfor svare.
Ved å . ikke gi støtte er du med på å undergrave dine egne rettigheter.

Jo kraftigere støtten blir, jo sterkere står vi!
Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at kravet om seier i retten blir
reist fra alle fagforeninger, klubber og andre organisasjoner.

Kamerater:
RETTFERDIGHETEN SKAL SEIRE!
Støttekomiteen i Stavanger
Mandag—Fredag kl. 16-18.
Tlf. (045) — 88 805
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FULL INNSATS
I STØTTEARBEIDET!
GJØR 7. OKTOBER TIL EN
LANDSOMFATTENDE
AKSJONSDAG!
MØT OPP I
DEMONSTRASJONSTOG!
SAKEN SKAL VINNES!
ALLE DE OPPSAGTE
SKAL GJENINNTAS!
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