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ARR: Grunerløkka StreikestØttekomite

Fra strei kestøttekonferansen 24. august i Stavanger.

L...,* NEI

TIL KLASSEDOM ! BYRETTEN MÅ DØMME HAMMERVERKLEDELSEN !
*NEI TIL POLITISKE OPPSIGELSER RETTA MOT
ARBEIDERKLASSEN !

* FORSVAR STREIKERETTEN !
* SUSPENSJONENE: INNSKRENKNING AV YTRINGSFRIHETEN I FAGBEVEGELSEN !
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5---Ir BYGG UT STERKE STREIKESTØTTEKOMITEER !
(

* STYRK STREIKESTØTTEARBEIDET I FAGBEVEGELSE
KAMPENHET MOT KRISA !
* I FASCISTISKE LAND SPARKES OG FENGSLES
STREIKENDE ARBEIDERE -- DET SKAL IKKE SKJE
I NORGE
*ANTIKOMMUNISMEN: BORGERSKAPETS SPLITT- OG
HERSK TAKTIKK I ARBEIDERKLASSEN
!

* ALLE DE OPPSAGTE SKAL GJENINNTAS !
Den 7. oktober blir det arrangert landsomfattende demonstrasjoner til
støtte for de oppsagte Hammerverkarbeiderne. Samme dag går arbeiderne
til rettsak mot bedriftsledelsen v/Norsk Hammerverk.

GODTA INGEN KLASSEDOM!
Hammerverkarbeiderne godtar ingen klassedom, og bare opinionspress
kan avgjøre utfallet av saka. Til nå har de fått landsomfattende støtte fra
fagforeninger og klubber, streikekomiteer og andre organisasjoner. ikke
dømme bedriftsledelsen er en borgerlig klassedom.

FORSVAR STREIKERETTEN OG RETTEN TIL ARBEID!
Hammerverk saka har prinsipiell betydning. Den dreier seg om streikeretten og retten til arbeid. Borgerskapet ønsker å kvitte seg med klassebevisste og kampvillige arbeidere. Lykkes de i Hammerverksaka åpner det
for en praksis med å kunne si opp arbeidere som tar opp kampen for sine
kår. Vi sier nei til politiske oppsigelser retta mot arbeiderklassen!

DNA OG LO TOPPEN MOT ARBEIDERNE
-

DNA og LO-toppen har konsekvent sabotert saka. Forbundsstyret har
vist seg å ta side for bedriftsledelsen og svikter de arbeiderne hvis interesser
de er valgt til å ivareta.

KRISA SKJERPER ANGREPA PÅ ARBEIDERKLASSEN
I krisetider kommer mange angrep mot arbeiderklassen fra borgerskapet.
Radikale, klassebevisste og kampvillige arbeidere må for all del knebles. Ja,
heslt skal de settes på porten, som i Hammerverksaka. Suspensjoner,
trakasseringer og antikommunisme svekker også arbeiderklassen. Det
eneste målet er å så splid og splitte arbeiderne, noe som utelukkende tjener
borgerskapets klasseinteresser.

DANN STREI KESTØTTEKOMITEER!
Streikestøttekomiteer kan bli et være- eller
ikke-være for arbeidere i konflikt. I disse tider, hvor krisa i kapitalismen
skyter fart, prøver borgerskapet å velte følgene av den over på arbeidsfolk i
form av oppsigelser, innskrenkninger og permitteringer. Konfliktene kan
bli mange, harde og langvarige. Mange og sterke streikestøttekomiteer kan
bli et godt våpen å møte angrepene med!

SLUTT OPP OM DEMONSTRASJONEN 7. Oktober
L_ STØTT HAMMERVERKARBEI DERNES SAK !
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