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Bedriftsledelsen ved Norsk Hermerverk i ctevanaer sa den 21. mars

opp en arbeider, Oppsigelsen skjedde uten oppgitt grunn en og en
halv time _fr. ?ås...e, nest siste daa i arbeiderens nr?',vetid.
Arbeidere ved andre avdelinger forlangte at bearirtslode1sen skulle
oppgi en sk- k],e -: icy. ,./runri, eller -trekke oppsigelsen tilbake.
Ledelsen
ble Presset til z inrømme at do ikke hadde noe å utsette nå arbeidereee
faglige kvalifikasjoner, men at han ikke"nasset inn i miljlet".

Arbeideren

som tillu", rer venstresiden i politikken ble et offer for
en åpen politisk oppsigelse fra bedriftens side. Dette er et angree
på grunnleggende menneskelige og politiske rettighe -L=r, nelec,n Fei 1
arbeid og ytringsfriheten, Arbeidervernloven skal ai beskill*ZSe
i prvetie,er, og C; 43 sier bl.a. "Arbeidsgiveren er
pliktig og kan etter påstand fra on fratråt
ta ham inn i bedriften igjen i samete stilling d
begrunnet i forhold som ikke vedr(Nrer arbeidere
litelighet, tilpasning til jobben o.l."
Den 1. april gikk 15 arbeidere ved avdelingen til svmnatiaksjon i
form av sit down streik, Den 7. april svarer bedriften med skriftlia
oppsigelse av alle på timen, Begrunnelse> "Dere hor deltatt i tarifi:stridig aksjon." Begrunnelsen til bedriftsledelsen bvgaer p‹2.- en legn,
fordi sympatiaksjonen ikke retter seg rot en tariffavtale, men er endel av streikeretten som er fullt ut lovlig ci -r ikke tariffstridig.
Saken på Hammerverket er ikke enestående i norsk nolitikk, lignende
oppsigelser har bl.a. skjedd i Bergen, Trondlltm og - 11arstad. Det er
blitt en. klar tendens til at karrital on ikke går av veien foreå sparka
arbeidere do mener representerer en trussel mot deres erne profittinteresser.
Mot denne politikken må arbeiderklassen moblisere sine krefter for
å slå
forreaksjonen tilbake. Det er i hele klassens interesse
svare sine demokratiske rettigheter. Vi forlanger at Jern og Metallarbeiderforbundet sttter de streikende arbeiderne. at de går i
spissen for å forsvare do demokratiske rettighetene og velgor
riktig side i kampen.
12. september kommer saken opp for retten. Det er viktig at gammerverksarbeiderne vinner denne saken. Til det trenas det en kraftig
opinion. St,:itt Hammerverksarbeiderne politisk og_konomisk.
FORSVAR ARBEIDERKLASSENS DEMOKRATISXE rr,TTIGHETER.
FORSVAR STPEIXERETTEN.
VI KREVER AT FOPBUNDET STTTER OSS.
VI KREVER AT RETTEN Dr'sMMER BEDPIFTEN TIL Å TA OSS INN

Streikastttekomiteen i Troms.

