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STREIKER OG AKSJONER OVER HELE LANDET
Ure-e i arbeielxret i den seinere tid har vært et resultat av arbeidspå å forsvare seg mot forverrede arheidsvilkår og å kjempe
for reeti - ecd:Lge kra,V0
Arbelehenf;.iktene kommer som f81... av lavkonjunktur , og krise i næringslte. et ;
her avetne_neare:cer på produktene sine. Det er
pel'evirga -re inne,,kreele=ee*e
a-ebeidsledige. Folk blir bedt
or. re:e• -eeld oå^ forte.
atd
r rem for tillegg. De som styrer
og -.,Hieeprøxier
på arbeidsfolk, mens de på
skJ1 gå fri.
Det ex del;e,
e over hele landet reagerer mot*
Ar'ee - e':onfliktene ved :ein :. , eodee 1Peee' ere1foss, "Krysset", Norsk
Che
om og mange 213re
rav, arbeidsforhold og
deee: atiske rettigheer ; fe,e
:Leerganisering og oppretting
av tariffavtal, mot politi. e
epesigelser *
Tusenvis av folk både i og utene:o fage ,eee .i.een har støttet helhjertet
opp om de rettferdige kampene og vi_s .:; 51olidaritet.

ST=ESTØTTEKOMITEENE
De
-eestandig vætt to linjer i fagbevegelsen, en linje lor selmarbeid,
og ,ee 7 aje for kamp.
Saeelinja har preget ledelsen i LO i menge år. Dette har resultert
i.
etøtte nar g=npanet ha 2 Aett kanp som eneste mulighet til
å
a utr±ørt sine kre . e
Den meia pålitel -le og stabile støtte
steeej, ele har fått, hex -,- tst - seg
Te fra lekale fagforeninger, klubbe: e og =elkest.ttekemeteene. Steikestøttebevegelsen har vokst fram
gjenee st:eeikekampene
r7O åra og det har etterhvert dukket op permanente
kb,e,eer i byer og tetder over hele landet.
Komeeeene er et supplem.:.et til støttearbeidet i fagbevegelsen. De drives
og 'eees av de aktive r/Jdernmene. De støtter opp på de streikendes egne
reteerge krav - og premisser, og samler inn støtte og sprer propaganda,
i beeeerøk osv.
Det e ;. - Ikke alle som likerat arbeidere kjemper for rettferdige krav, og
at keli,pH711a er i framgang. Sist vinter prøvde DNA-sekretær Leveraas å
mistenke::ggjøre streikestøttebevegelsen med påstander om at de innsamlede
pen4ene kice kom fram dit de skulle. Nestformann Fiskerud i Oslo Jern og
Met (, lurte på om. Grunerløkka streikestøttekomite var en syklubblE
Et par uker senere fikk herrene svar på tiltale. Jøtulktreiken, brøt ut,
og over 800000 kr ble samlet inn i løpet av 5 uker, en god del av dette
gjennom ereikestøttekomiteene.
vre med akH.vt i en komite, kan du stikke innom streikestøtte. ,.!
beve;e1ene Inforegsejonskontor, Toftesgt 68, eller kontakte andre akti
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tå festmøtet 14/10

Hu' . T''
K
L . tee -Jed Norsk Hammerverk har pågått i 1 åt nå. 9 mann som er blitt
ue
-_, eeagL kjemper en beundringsverdig kamp for å bli gjenintatt
ve ee
Seecn er et alvorlig angrep på arbeidsfolks demokratiske rettigheter.
Det er laget en 85 min, lang film om hendingsforløpet, som vil bli vist
på festmøtet.
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