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HVA DREIER ik 1v1FRVERKSAKA SEG OM?
21. mars ble e arbeider sagt opp uten saklig grunn. Oppsigelsen var ulo ,
lig.Arbedskamtnhgiklenspotai-dwnksjo,g
senere til streik, med det resultat at de sjølv ble sparka. Også disse
oppsigelsene er klart. ulovlige. Derfor har de oppsagte gått til rettssak
mot bedriften. 7.okt. skal rettssaka opp for byretten i Stavanger.
RETTSSAKA

skal avgjøre om oppsigelsene er "lovlige" eller ikke. Det har til nå vær
fullt tillatt med faglige og politiske sympatiaksjoner i Norge. Det er
uhørt i norsk historie at en aksjon som ikke engang er dømt ulovlig i
noen rett blir brukt som oppsigelsesgrunn. Arbeidervernloven sier også
nei til disse overgrepene: oppsigelser skal ifølge - § 43 her være grunnet
i arbeidsforhold, forhold ved arbeideren eller bedriften. I fascistiske
land sparkes og fengsles streikende arbeidere. Det SKAL ikke skje i Norg.
Det rettssaka står 6m -er altså - streikeretten og retten til arbeid. Dette
er ei prinsippsak: avgjørelsen gjelder ikke bare.de.ni på Hammerverket,
men hele . arbeiderklassen og alle demokratisk innstilte folk i landet.
LANDSOMFATTENDE AKSJOER 7. OKTOBER •

er st kapittel for seg: Jern og met. sentralt eier at sympatiaksjonen
er ulovlig, W.Rinoen rett har dømt den! Om LO, forbundet og klubbens
rollehar dereikende og de som støtter streiken dette å si:
"Dersom forbundsledelsen og LO hadde gjort det som er en soleklar plikt,
nemlig å slåss for de oppsagtes rett, ville det aldri blitt nødvendig me ,
igjen har vi opplevd at toppene. i fagbevegelsen i - noertsak.Mn
allianse med NAF går aktivt i mot kampen medlemmene fører." "Forbundsledelsen har fra første stund gått i mot de streikende No-Ha-arbeiderne
og fordømt deres aksjon som tariffstridig og ulovlig. Også klubbstyret_:
ved No-Ka, med klubbformannen i spissen har i denne saken viste at de ikke
tjener arbeidernes interesser, men bedriftens." "Denne oppførselen fra
forbundet og klubben må vi fagorganiserte. aldri glemme." (Fra den
enstemmige uttalelsen fra støttekonferansen i Stavanger i august)
.

DEN ØKONOMISKE KRISA
blitt møtt med mye motstand fra arbeiderne. Borgerskapet svarer med politiske oppsigelser av arbeidere som er aktiVe - i kampen, og i fag.
foreninger ser vi eksempler på at de mest aktive blir suspendert. Dette
gjør det enda viktigere å styrke kampen for ytringsfriheten - og demokratiet i fagbevegelsen.
STØTTEARBEIDET
til støtte for usaklig og politisk oppsagte arbeidere er blitt kraftig
angrepet i Tromsø-avisene'den Siste - tida. Åsgård-saka kunne ikke bli
vunnet uten støttearbeidet (de usaklige og politiske oppsigelsene der er
nå trukket tilbake)._Støttearbcidet blir angrepet fordi det angivelig
skal vare ulovlig. Men politiet kan ikke vise til noen lev .når vi spør!
- se forøvrig "Tromsø" for onsdag der formannen i støttekomiteen fer de
oppsagte ved - Åsgård Sykehus redegjør. for saka. ("Tromsø", 1/10,.sido
En rekke andrepolitiske oppsigelser'bver hele landeeb er blitt trukket
.
tilbake etter kraftig støttearbeid..
HAMMERVERKSAKA ANGÅR HELE ARBEIDERKLASSEN OG ALLE DEMOKRATISK INNSTILTL
FOLK I NORGE. STERK OG AKTIV STØTTE ER NØDVENDIG' FOR SEIER
MØT ,..OPP I DEMONSTRASJONEN TIRSDAG 7. OKTOBER KL. 18.00
Støttekomiteen for de streikende og oppsagte. Hammerverkarbeiderne. (Kontakt: B.Kvaal, Ringkøbingv. 3, 9000Tromsø,
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LO OG FORBUNDET SIN ROLLE
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Tidlig i streiken ble det opprettet støttekomiteer rundt om i hele lande .
Og: allerede før sommeren hadde over 40 klubber/forbund/foreninger sendt
støtte, særlig avd. i Jern og Met - det forbundet de oppsagte sjølv tilhører._ 7. okt. blir det landsomfattende støttedemonstrasjoner og akjonf

