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Norsk Hamp -verk er en jern og met. bedrift. Den er inndelt i f' avdelinger.
Den 21.3. b, in arbeider oppsagt fra sveise og lakkavd. på p ,tisk grunnlag.
Arbeideren ble ansatt 2.1., og hadde tidligere arbeidet ved bedriften en måned
sommeren 1974. Ved ansettelsen opplyste han bedriftsledelsen om at han tidligere
hadde vært student, og på spørsmål om hvor lenge han hadde tenkt å være på
bedriften, svarte han minst et år, og hvis han trivdes, så ble han på ubestemt tid.
Det hører også med til historien at før arbeideren ble tilsatt i avfettingsannlegget
hvor han har vært de to siste mnd., hadde fått jobb på Aker-Norsco p.g.a
usikkerheten med arbeid ved Hammerverket. Dette ble avdelingsformannen gjort
kjent med, og arbeideren ble da tilsatt på fast arbeid i avfettingsanlegget. Dette ble
slått opp på oppslagstavlen i avdelingen.
Da han ble sparket hadde han en arbeidsdag igjen av prøvetiden. Arbeideren
tilhører venstresida i norsk politikk. Ledelsen viste til arbeidervernloven som ikke
gir noen beskyttelse i prøvetiden, og nektet å oppgi grunn. Etter forhandlinger
oppgav de at han ikke passet inn i miljøet på lengre sikt. Etter at en lovendring §43
av 7. mars ble kjent, het det at etter en helhetsvurdering av arbeideren på lang sikt,
ville han ikke være et aktivum for bedriften. Rettspolitisk forening i Stavanger har
studert saken og uttaler at de mener oppsigelsen ikke holder mål.
Ledelsen hadde forøvrig ikke en konkret ting å utsette på hans arbeidsinnsats. På
spørsmål fra oss om det ikke var vi, og ledelsen som skulle skape miljøet, svarte
ledelsen med å spørre om hvordan det skulle gå hvis arbeiderne skulle bestemme
miljøet.
Klubbledelsen var i begynnelsen lite villig til å hjelpe oss. Etter en taktisk feil fra
vår side, hvor vi forlot et klubbmøte i protest, og etter harde skremsler og
manipulasjoner fra bedriftsledelse/klubbledelse, er et flertall av arbeiderne på
NoHa vendt mot oss. Distriktsekretæren og nestformannen i jern og met. har vært
kontaktet, men har ikke kunnet gjøre noe.
Vi startet vår sit-down 1.4. kl. 10.00. Den varte ut 7.4., da alle som ikke ville gå
tilbake til arbeid fikk skriftlig oppsigelse. Bedriftledelsen stilte ultimatum, tilbake
til arbeid eller ut. Den oppsagte arbeider fikk ikke komme tilbake, og de tre i
aksjonsledelsen «burde gå for sin egen skyld». Oppsigelsesgrunnen er at vi har
deltatt i en ulovlig sit-down. Konflikten er imidlertid ikke dømt ulovlig i noen norsk
rett.
Det har skjedd ting under denne konflikten som vi ikke trodde kunne skje i Norge i
1975. Bedriftsledelsen har låst porten, telefonledningen er klippet av med
avbitertang på vår avdeling, vi er blitt utelåst fra ledelsens «informasjonsmøter for
sine ansatte», en i streikeledelsen er blitt personlig angrepet av arbeidsformannen
vår. Stavanger Aftenblad har laget hetstegning av han som opprinnelig ble
oppsagt. Journalister fra Rogalands Avis er kastet ut fra bedriften.
Fra jern og met.avd. 25 (Stavangeravd.) har vi et enstemmig støttevedtak fra
medlemsmøte torsdag 3.4. med moralsk støtte, og en bevilling på kr. 5000.
Medlemsmøte mandag 7.1. oppfordret mot 1 stemme alle klubber og fagforeninger
til å gi økonomisk støtte, samt til å gå til sympatisit-down og nekte overtid. Videre
ble det vedtatt å blokkere stillingene. Ingen klubber har foreløpig gått til sit-down.
En stor klubb har gått mot, og en har gått inn for sit-down, men vi har stor moralsk
sympati rundt på arbeidsplassene. Arbeidere som tar arbeid på vår avdeling blir
betraktet som streikebrytere.
Vi oppfordrer alle demokratisk innstillte mennesker til å støtte vår sak økonomisk
og moralsk.
Vi oppfordrer dere til å ta saken opp i fagforeninger, i andre grupper og lag, og å
danne støttegrupper som arbeider for å spre kjennskap om vår sak, og støtte oss
økonomisk.

De oppsagte Hammerverksarbeiderne.
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