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HAMMERVEKK
KONFLIKTEN
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

«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 oppsi2elsene.

For streikeretten — mot politisk forfølgelse!
Streikeretten og beskyttelsen mot politisk forfølgelse på 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.
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Bare en aktiv opinion vil sikre seier!
Etter den voldsomme offensiven som er satt inn mot oss, med avisboikott, logner, 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
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. Telefonsentralmontørene 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.
TIL (045) — 88 805

Aksjonskomiteen NoHa
Boks 345, 4000 Stavanger
TIL (045) 56 448
Postgiro — 3805173

12 siders Hvitbok — k r . 5
Jakkemerke kr. 1
Nyhetsbulletiner 1-6.
Kan bestilles fra aksjonskomiteen,
eller Streikestøttekomiteen.
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BLIR DET EN KLASSEDOM
I HAMMERVERKSAKA ?
_HVOR BLIR .Q AY 1224SAVSLRFN ?
Det går nå på fjerde uka siden bammerverkrettsaken slutta i
Stavanger 22. oktober og det har ennå ikke fallt noen dom,
•iste nytt fra dommeren er at vi kan vente at dommen faller
20. eller 21. november. ALLE SOM STØTTER HAMMERVERKARBEIDERNE
MÅ FØLGE MED I DAGENE SOM KOMMER OG VÆRE FORBEREDT PÅ Å
PROTESTERE RASKT MOT EN KLASSEDOM;
HVA SKJEDDE UNDER RETTSSAKEN ?
For å begrunne oppsigelsen av Geir Sundet forsøker NAF å gjøre
arbeidervernlovens bestemmelser om vern mot usaklig og politisk
oppsigelse til en papirbestemmelse. Bedriftsledelsen og NAF har
kommet med uhyre tynne og motstridende grunner til oppsigelsen.
F.eks. er det dels sagt at overdrivelsen av Sundets vernearbeid
var grunn til oppsigelsen, dels ble det sagt at dette ikke ble
vurdert ved oppsigelsen i det hele tatt. Men NAF hevder at
retten ikke har noe med å overprøve grunnene til en oppsigelse,
såsant arbeidsmessige årsaker er tatt med. Bedriftens vurdering
skal. være den endelige. Om du f.eks. kdmmer for seint på jobb 4111
dag, og bedriften bruker dette ti/ å si deg opp, skal altså
dette være fullt lovlig, fordi "arbeidsmessige" årsaker er tatt
med. SKULLE NAF FÅ RETT HER' BETYR DET AT ARBEIDERE IKKE gAR NOE
RETTSLIG VERN MOT VILKÅRLIGE OPPSIGELSER FRA EN BEDRIFTSLEDELSE.
For å forsvare oppsigelsene av de 15 som gikk til sympatistreik
for Skadet, hevder NAF at FREDSPLIKTEN ER ABSOLUTT, - NAF vil
gjøre ENHVER streik som angår forhold på bedriften ulovlig.
- Bedriftsledelsens styringsrett er nemlig absolutt ifølge NAF,
og omfatter bl.a. arbeidsforhold og oppaigelser/ansettelser
av arbeidere. Dermed blir enhver streik retta Ødt bedriftsledelsen
ulovlig. Dersom arbeidere setter seg i protest'mot livsfarlige
arbeidsforhold eller vilkårlige oppsigelser, skal altså dette
være ulovlig. - NAF VIL FRATA ARBEIDERNE RETTEN TIL A STREIKE
MOT FORHOLD PÅBEDRIFTEN.
Videre hevder NAF at det var lovlig å avskjedige de streikende
på timen, fordi de brøt sine individuelle arbeidsevtaler. Det
samme kan sies overfor alle streikende arbeidere. Sjøl arbeidstvistloven inneholder bi .t7Mmelser mot slike kollektive oppsigelser. Først må streiken dømmes i Arbeidsretten, og arbeiderne
skal så 11N. 4 dagers frist til å gjenoppta arbeidet. Først da
kan avskj igelpe i følge loven komme på tale. - Det forandrer
ikke en tøddel på saka at NAF forsøker å vri det til et 15
likelydende -Og samtidige oppsigelser ikke var en kollektiv
oppsigelse
HVA ER EN' LOSSEDOM ?
Ehhver dom om ikke innfrir følgende 4 krav vil være en klassedom,
en dom som ikke bare er retta mot de oppsagte, men mot he e
arbeiderklassen:
1 Oppsigelsen aV Geir Sundet dømmes ulovlig
2 Oppsigelsen av de streikende dømmes ulovlig
3 Alle de oppsagte skal tilbake til jobben full erstatning til de oppsagte
4) Streiken Skal ikke dømmes ulovlig

Nei til klassedom .- alle de oppsagte
tilbake i jobbene sine!
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Stor ;tøtte til de streikende
Hammerverk arbeiderne på
besøk i Tromsø
,ndag og tirsdag (3. og 4.11.) var to av Hammerverkarbeiderne
her i Tromsø etter invitasjon fra Hammerverkkomiteen og Streikestøttekomiteen. På solidaritetsmøtet i Folkets Hus mandag kveld
var det mer enn 250 samlet, og det ble samlet inn 1800,- kr til
de streikende. Sammen med formannen i Streikestøttekomiteen
hadde de også et møte med ledelsen i Samorg hvor de redegjorde
for saka og hvor Samorg-ledelsen uttalte at de ville vurdere
dommen raskt når den falt og vurdere eventuelle protestaksjoner.
Formannen i Streikestøttekomiteen 8a - utteykk for at det var
nødvendig med en breiest og kraftigst mulig protestmarkering
dersom det ble en klassedom.
Tirsdag formiddag var Hammerverkarbeiderne på Skipsverftet hvor
de redegjorde for saka og svarte på spørsmål fra arbeiderne i
matpausen. Klubbformann Åsmund Hansen som ønsket dem velkommen,
opplyste or at saka i framtida skulle taes opp i Jern & Metall
klubben på verftet.

DEMONSTRASJON og proteststreiker i
Tromsø hvis det blir klassedom!
Allerede mens rettssaka pågikk fryktet Hammerverkarbeiderne at
den ville ende i en klassedon, og de oppfordret fagorganiserte
og alle demokratisk innstilte mennesker til å forberede protestaksjoner i tilfelle klassedom. Hammerverkkomiteen og Streikestøtte.
komiteen her i Tromsø har forlengst vedtatt at de vil ta initiativat
til en protestdemonstrasjon i så tilfelle,ng vi oppfordrer alle
stue
oppfordring t31
som ønsker å følge Hammerverkarbeidarnes
opp om denne demonstrasjonen.
Ut over landet er det nå flere fagforeninger som har vedtatt å
gå til proteststreik i tilfelle klassedom. Her i Tromsø har
NTL ved Universitetet i uravstemning vedtatt å gå til en times
proteststreik hvis det blir nødvendig. NTL har også oppfordret
andre fagforeninger i Tromsø til det samme og bedt Samorg
arbeide aktivt for å gjennomføre dette.

Hammerverkomiteen i Tromsø & Streikestøttekomiteen i Tromsø
Folk som ønsker å delta i streikestøttearbeidet kan henvende
seg til: S.Rafoss, T7.•ms vei 21,9000 Tromsø

