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FORSVAR RETTEN TIL POLITISK DEMONSTRASJONSS'2REIK!

Flere hundre ansatte i staten mar i streik torsdag 20.nov. i protest mot
behandlingsmåten avinnstillinga fra Statens Lønnskomite. Innholdet i innstillinga er et halt angrep på lønnsforholdene, særlig for de lavtlønna.
Ved Ungdomskontoret
Oslo streiket de ansatte 19. og 19.nov. mot de knappe bevilgningene på Sosialsektoren. (Om bakgrunnen og omfanget av streikene - se forøvrig s.5) Begge streikene har vært utsatt for harde angrep.
Streiken-i NRK er brakt inn for Arbeidsretten og vil bli behandlet 15.
desember. VG klager på lederplass over at Arbeidsretten ikke er mer effektiv og ved i tide å dø e streiken ulovlig kunne skremme folk fra å delta.
Sekretæren i Norsk Tjerestemannslag uttaler at alle streikeaksjonene i
staten vil bli stemplet ulovlige.
* På lederplass i Arbeiderbladet 13.nov. ble streiken ved Ungdomskontoret i Oslo karakterisert som dum. Denne ville bare gi næring til de
krefter som mener atJungdomskontorene er for dyre i drift og at pengene heller burde overføres til de frivillige organisasjonene. Dette
sies i en situasjon:hvor ungdomsklubber må stenges fordi søkningen til
dem blir for stor i forhold til antall ansatte.
* Lørdag 15.nov. rettet Arbeiderbladet på lederplass et frontalangrep
på aksjonene. Det heter at enkelte politiske streiker undergraver respekten for den lovlige streikeretten. Streiker som retter seg mot lønnsforhold og arbeidsforhold er ikke politiske, det samme gjelder streiker
mot egne budsjetter. Lederen følges opp av et intervju med LO-advokat
Karl ilandrup Dahl 19.nov. som også mener streikene er ulovlige fordi de
i gjelder spørsmål som er gjenstand for forhandlinger i forbindelse med
tariffavtalen. Hvilket er feil, de gjelder bevilgningspolitikken i Oslo
kommune og en udemokratisk saksbehandling av lønnsinstillingai
'* Også de respektive Forbundsledelser har stempla streikene som ulovlige
og rettet harde angrep Illot de streikende og de foreningene som har støtta aksjonene.
Siata_gkudd-på stammen er Forbruker- og Administrasjonsdepartementet
som har sendt ut et rundskriv hvor det slås fast at det skal være lønnstrekk ved enhver streik og at det skal innrapporteres hvilke tillitsmenn
som agiterte for streik.
SLÅ DISSE ANGREP2NE TILBAKE; FORSVAR STREIKERETTEN: STØTT AKSJONENE:
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STREIKESTØTTEBEVEGELSEN GJØR FRAMSKRITT!

Streikestøttebevegelsen er i framgang. Permanente streikestøttekomiteer er
dannet i de fleste byer og tettsteder i landet. Mange steder finnes flere
komiteer: på skolene og i bodistriktene. Fler og fler fagforeninger driver
også støttearbeid, særlig de som sjøl har vært ute i streik.
Angrepene på streikestøttekomiteene
Flere steder har imidlertid visse faglige tillitsmenn angrepet streikestøttekomiteene. Et framtredende eksempel på dette angrepet er folk i
Samorg-styret i Tromsø som truer med suspensjon av medlemmer av komiteene.
Det heter at streikestøttekomiteen er en konkurrerende organisasjon til
fagbevegelsen og at komiteene strider mot LOs vedtekter.
Streikestøttekomiteen i Tromsø svarer til dette at den ikke er noen konkurrerende organisasjon. De stiller seg absolutt positivt til streikestøttearbeid i•fagbevegelsens regi. De skriver i et brev til Samorg-styret og
streikestøttekomiteen i Samorg i Tromsø:
"Vi ønsker ikke på noen måte å legge noen slags hindringer i veien
for dette (streikestøttearbeid i fagbevegelsen, vår anm.), men ser
vår virksomhet som et nødvendig supplement til støttearbeid i fagbevegelsen. Vår komite samler støtte blant breiere grupper enn Samorgs komite og engasjerer også folk utenfor fagbevegelsen i streikestøttearbeid. Vår virksomhet kunne bare være konkurrerende med Ssmorgs dersom stiyret i Samorg ønsket åha monopol på å drive støttearbeid til streikende arbeidere og andre som er ute i kamp. Det ville
jo imidlertid være helt urimelig å tro at styret i Samorg ønsket
dette og ikke ønsket at slike kamper skal få mest mulig og breiest
mulig støtte, .....
... Vårt arbeid representerer heller ikke noe brudd på fagbevegelsens
_vedtekter ✓ De fagorganiserte som deltar i komiteens arbeid, deltar
ikke i arbeidet som representanter for sine fagforeninger, de delWF— som privatpersoner. .... Komiteen er altså ikke'en organisasjon
.innen fagbevegelsen, og komiteen og vi som arbeider i den berøres
7e-Ror ikke av fagbevegelsens vedtekter i det hele tatt. Vi ønsker
heller ikke at det skal opprettes lekalkomiteer av vår komite på
arbeidsplasser. Lokalkomiteene vil bli organisert i boligområder
og på skoler."
På et solidaritetsmøte for Hammerverk-arbeiderne i Det norske Studentersamfunn,Oslo, nylig uttalte Inne Dreg tivik at de bare hadde hatt gode erfaringer med streikestøttekomiteene. Ja, streikestøttekomiteenes arbeid
hadde vært livsnødvendig for at de overhodet kunne fortsette kampen. Ethvert angrep på streikestøttekomiteene var derfor et angrep på dem sjøl,
sa Inge DreggeVik.
Komiteenes pla ttf ormer
De fleste streikestøttekomiteene slår fast at de er aktivistkomiteer som
bygger på individuelt medlemsskap og der medlemmene på møter vedtar resolusjoner, hva de skal gjøre osv,
En del komiteer slår også fast at enkeltpersoner er velkomne til å jobbe
for en spesiell aksjon uten å være forplikta til å delta i støttearbeid
for andre streikerr. Noen slår da fast at slike folk ikke må angripe komiteens syn på andre saker når de deltar på sta ,rids ol. I Oslo trakk f.eks.
en komite med seg folk som bare ville jobbe for daghjemsaksjonen når den
pågikk.'
Når det gjelder plattformer har de fleste komiteene bare en formålsparagraf hvor de slår fast at de er en støttekomite for arbeidsfolks streiker
og aksjoner. De sier at de vil støtTe"— riEver rettferdig aksjon som retter
seg mot staten og monopolkapitalen. De har da gjerne med at de vil prioritere støttearbeid for arbeidsfolks streikekamper. Men nevner gjerne at
de vil også støtte støtte aksjoner fra andre lag av det arbeidende folket. Enkelte presiserer også at det kan bli aktuelt å støtte utenlandske
arbeidere og arbeidere i andre land.
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økonomi og studier
Mange komiteer legger ..stor vet på økonomiarbeidet og studiene.. De fleEte
gjør som Grfinerløkka'streikestø:ttekomite e dvs. de skiller mellom det de
samler inn på stands'og ukeb.idrag som medlemmene tegner seg fort. Innsamlede midler går uavkorta til d¢-streikende. Ukebidragene deles i etre:
- - en del går til komiteens egen drift (møtelokale, løpesedler
- en del bevilges til Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor, og
- en del går til et "streikestøttefond" som en bevilger fra.til de
aksjonene som trenger'økOnemiSk støtte.
Det har vært stor pågang på informasjonskontoret om vi kan gi veiledning
til studier i komiteene. Vi håper å kunne koMme med studieopplegg fra
lokalkomiteer og oppfordrer . de'som har satt i gang studier til å sende os
kopi av opplegget. Vi vil kort henvise til Pax Forlags hefte om politiske .
oppsigelser, Oktobers hefte "Streik!" med bl.a. Strasbourgettesene eg
Læreboka i pdIitisk-økonomi. Det er viktig å sette seg inn i denøkonomiske og politiske situasjonen - som-danner bakgrunnen for de aksjonene som
foregår.
De viktigste studiene blir å sette seg inn i de aktuelle kampene, diskutere disse. Hvordan gikk arbeiderne fram? Hvem var fiende og hvem var
de streikendes venner? Hvordan fungerer dagspressa? Hvordan stiller myrdighetene seg? Os‘r.
OM INFOASJONSKONTORET

'

•

Tidlig i høst var situasjonen den at det fantes en del støttekomiteer foi
Hamraerverk-arbeiderne. Komiteene var svært ulike. &ikelte hadde vært i
arbeid siden heismontør-streiken for et år . siden. 2nkelte komiteer var
representantskapskomiteer, andre var aktivistkomiteer.
I noen komiteer og på steder der det ikke fantes komiteer startet man en .
diskusjon om vi kanskje trengte permanente streikestøttekomiteer, komiteer
som ikke 'var.bundet til en.aksjon i tid og spø kunne drive støttearbeid.
dannå'og'i en 'del
for flerd -,Eiksjer-' . ~.~. - Tcre'.ft STekomiteer
Hammerverk-komiteer forandret medlemmene plattforma i samme retning.
Etterhvert har som nevnt mange. nye permanen;te komiteer - kommettil 9
Det store omfanget på streikeaksjonene stilte større-krav til eril .servicesentral som kunne yte informasjon og gi bakgrunnsmateriale tilde ferskje
lige aksjonene. På denne bakgrunn ble Streikestøttebevegelsens Infore2asjenskontor opprettet av tre streikestøttekomiteer i Oslo.
Kontoret har ikke noe eget program, det er et service-senter for inititiver som tas av streikende arbeidere, streikestøttekomiteer eller fege
foreninger. Mandatet til kontoret er å spre propaganda omstreiker,
kestøttearbeid og ellers samle erfaringer og spre dem videre til - stree':e
støttekomiteer og andre.. Videre distribuerer Informasjonskontoret matcert
ale utgitt av de streikende sjøl, støttekomiteer eller sjølprodusert, _
skal kunne gi råd til folk som har spørsmål om bygging av komiteer,
sipper for komiteene'. - ikke på basis av egne.analyser og linjer, men p,.
basis av erfaringene fra streikeStøttekoMiteene .rundt om:i landet,.
Som dere skjønner har Informasjonskontoret en viktig.oppgave å følge,
folk etterkom.mer vår oppfordring om å holde oss - løpende'orientert• Pm de
aksjonene som foregår, vil fri kunne tilby alle andre den informasjon de
trenger for å kunne drive et skikkelig støttearbeid.
Vi er imidlertid fullstendig avhengig av aktivistenes velvilje. Vi håper
at flere komiteer vil støtte oss økonomisk. Vi håper også at vi kan få et
godt forhold til fagbevegelsen. Klubber og fagforeninger kan selvsagt
også henvende seg til vårt kontor og bør kunne støtte oss økonomisk
Hovedvekten av streikestøttearbeidet må selvsagt ligge i fagbevegelsen,
Bare fagbevegelsen kan gi støttearbeidet skikkelig tyngde. Mange fagforeninger bør kunne støtte andre arbeidere i streik, støtte de som står pa
kamplinja.
Om Handslag
Handslag er et organ som i pakt med målsettinga skal referere alle de
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aksjonene som pågår. Det vil sikkert også finnes andre aksjoner som trenger støtte enn bare de som refereres i Handslag. Mange komiteer ber em
prioriterin g; av de ulike aksjonene. Dette er epp til den enkelte komite å
avgjøre. Likeså er det opp til den enkelte kemite sjøl å avgjøre om de ikke
vil støtte enkelte av kampene. Informasjonskontoret er ikke noen ledelse
overkmitn, esrvic-ogan.
Vi har hittil sendt ut Handslag til mange kontakter. Vi ber em at folk
sender inn faste bestillinger på Handslag, nye adresser ol. Det er stor
usikkerhet om enkelte adresser vi har hatt, og vi ber om at vi får dem
bekrefta eller endret.
Handslag er ment å være en informasjonsbulletin til aktivistene i Streikestøttekomiteene og andre som driver streikestøttearbeid. Meningen er at det
skal komme ut hver 14.dag, og det selges til støttepris kr.2,-. Oppgjør
kan sendes etterskuddsvis over vår postgirokonto. (Til opplysning: alle
tidligere nr. er utsolgt.)
Foruten Handslag vil vi som nevnt ha løpesedler og annet materiale på vårt
kontor. Folk i Oslo kan da komme innom og kjøpe det de trenger, folk ut
over landet kan sende inn bestillinger. Materialet blir da sendt pr. oppkrav, dvs. porto og oppkravsgebyr kommer i tillegg til prisen.
Forøvrig kan folk ringe oss når det er noe de lurer på. Vi skal så godt vi
kan forsøke å hjelpe.
BENYTT INFORMASJONSKONTORET! STYRK STREIKESTØTTEB2VEG2LSEN:
MATERIALE SOM KAN BESTILLES .b. HA STREIK2STØTTEBEVEGELSENS INFORMASJONSKONTOR:
- jakkemerke mot politiske oppsigelser til støtte for Hammerverkarbeiderne, pris kr.1,-. (Begrenset opplag)
•
- hvitbok an Bammerverksaka, støttepris kr.5. (begrenset opplag.)
- "Streik:" hefte fra Oktober Forlag, inneh. bl.a. Strasbourgertesene,
pris kr.7,-.
- nyhetsbulletin nr.7 fra Hammerverk-arbeiderne (om fascistpropagandaen)
gratis.
- hefte fra Pax Forlag om politiske oppsigelser, pris kr.8,- hvitbok om de politiske oppsigelsene ved Åsgård Sykehus i Tromsø,
støttepris kr.5,-. (Begrenset opplag.)
En stund etter at dom er falt i Hammerverksaka kommer Hammerverkarbeiderne
til å gi ut en oppsummeringsløpeseddel. Informasjonskontoret kommer til å
ha den, men den vil komme raskest fram til lokalkomiteene om de bestiller
den direkte fra Stavanger.
Hammerverk-arbeidernes adresse er:
Aksjonskomiteen, Norsk Hammerverk (tlf. 045/56448)
Postboks 345
4001 Stavanger
Postgirokonto 3805173
-

Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor
Kontoradresse: Toftesgt. 68 (inngang fra gata på hjørnet)
Kontortid: 12-17, lørdag 10-14
Tlf. (02) 357152
Postadresse: Postboks 2066, Grfinerlekka, Oslo 5.
Postgirokonto 2 26 11 05

- -5YLI: UTVISNINGA I BERGEN SKAPER HODEBRY FOR DEPART=TET , '
Yli opplyser- at aen politiske .ledelsen i Kirke- og Undervisningsdepartementet nå har drøftet utvinninga av eleven ved Laksevåg Yrkesskole i
Bergens Saka har tydeligvis skapt hodebry.. Den er blitt oversendt til
Regjeringsadvokaten som skal vurdere saka. Dette tyder på at .den politiske
ledelse i KUD er innstilt på utvisning (ellers ville de ha gitt eleven
medhold i hånp anke med en gang.) På den annen Side er de redd for de juridiske konsekvensene i tilfelle rettssak, og ballen er sparket over til
Regjeringsadvokaten som skal uttale
seg awm de forskjellige alternativene,
_ Dette betyr at støttearbeidet for eleven ikke kan nedtrappes: Sjøl om YLI
har mottatt mange støtteerklæringer, bl.a. fra Aksjonskomiteen ved Norsk
Hamm9rverk og styret Ved Alfsen og Gundersen i Moss, bør mange flere følge
opp.
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Støtte kan sendes: YLI, øvrefoss Vr, Oslo 5,

STATSANSATTE TIL POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK
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*Tirsdag 11.nov. vedtok Kringkastingens Landsforening (KL) på medlemsmøte
å gå til streik torsdag 20. nov. i protest mot behandlinga av. innstillinga
fra Statens Lønnskomite. KL har 1200 medlemmer (av 2000 ansatte i NRK).
Over 400 deltok på møtet, det er::aenvstørste oppslUtninga noe medlemsmøte
har hatt. Vedtaket ble fattet mot 1 stemr,le. Tidligere hadde NRKS Funksjonærlag med-400 medlemmer vedtatt 2 timers streik samme dag.
* I tillegg til at de ansatte i NRK streiket deltok flere NTL-avdelinger i
aksjonen 20.kovember. Ved Oslo Ligningskontor og Folkeregisteret streiket
700 funksjonærer 1 time. Ved Rikstrygdeverket streiket 130 i 1time. Også
ved Forbrukerrådet og Forbrukerrådets fylkeSkontorer, Statens Lånekasse,
Universitetet i Bergen, Statens Filmsentral . og Norsk Filminstitutt,•ArbeidsontoreAe i Oslo og omland og i Møre og RoMSdal-Streiket de NTL-organiserte.
* Bakgrunnen for streiken er den korte tidsfristen til å behandle innstillinga fra lønnskomiteen som.i'or mange år.framover vil bli retningsgivende
for lønnsforholdene i staten. Videre er det bare mellom hovedorganisasjonene
og Forbruker--bg Administrapjonsdepartementet:forhandlingeneskal foregå.-I en uttalelse fra flere av de streikende NTL
heter det:
"Denne sak er av avgjørende betydning for de ansattes lønns- og
arbeidsforhold. Avdelingene kan ikke godta at.det kreves.at den
innstillingen, som lønnskomiteen bar arbeidet på i over 3 år, skal
behandles av grunnorganisasjonene på noen få uker.
En slik framgangsmåte fratar medlemmene i organisasjonen en reell
.innflytelse, og er i virkeligheten en umyndiggjøring av grtInnorganisasjonene."
-

TO DAGERS STREIK VED UNGDOMSKONTORET I OSLO
Ved Ungdomskontoret i Oslo streiket de ansatte tirsdag 18. og onsdag 19.nov.
Streiken var en politisk demonatrasjonsstreik mot budsjettet for 1976.
DU streikende har i lengre tid påpekt at det økende antall drabantbyer o
stadig større ungdoms-arbeidsløshet fører til et voldsomt arbeidspress pa
de ansatte innafor - Uteseksjonen og ved ungdoms- og juniorklubbene. Dette
fordrer først og fremst flere folk på heltid og flere kvalifiserte personale.
Det finnes eksempler på at klubber har måttet stenge p.g.a. at personale
ikke har maktet det voldsomme arbeidspresset.
(Forts. neste side)
•

-6Som svar på disse behovene forventet man at kommunen-skUile øke bevilgningene. Men i stedet opprettholdes budsjettrammen fra i. år. Attpåtil
"truer H de med å åpne flere klubber i kommende budsjettperiode. Bemanninga
må da - tas fra det personale som'finnes innafor de eksisterende klubbene.
Dette betyr at klubber;som allerede.nå er underbemanna skal tåle ytterligere
nedskjæring i personale.
•
På denne bakgrunn vedtok de ansatte å gå til politisk demonstrasjonsstreik
mot bystyrets behandling av Ungdomskontorets budsjett for 1976. Streiken
retta seg også mot budsjettet fOrrresten av sosialsektoren som også er
for knapt.
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SESONGARBEIDERE VED NIDAR/ERBE I TRONDHEIM I STREIK
rimelig krav være at bedriften
holder på oss så lenge som mulig.
I tillegg til at vi må gå tidlig,
har det også vært hardt kjør og
mye overtid.
Sesongarbeide skaper usikkerhet
for både sesongarbeidere og fast
ansatte. Ujevn produksjon gjennom
året skaper usikre arbeidsplasser
for de fast ansatte. -- .
Vi streiker fordi vi mener vi har
rettferdige krav. BEDRIFTEN MI
•
HOLDE SINE LØFTER.".
Klubbformahnen uttalte at saka vår
kjedelig, men' at bedriftsledelsen
tydeligvis ikke hadde gitt noe
skriftlig eller muntlig løfte. Det
måtte dreie seg om en feilvurdering
eller misforståelse.
Administrerende direktør Knut Karlsen uttalte til Adresseavisa 6/11:
"Vi har hatt så idylliske forhold her på. bedriften at det var
unormalt om det skulle vare"!
Seinere har de ansatte gått til aksjon for å hindre at en ugift mot kikk
sparken fOrdi hun kom 10 min. for seint hver dag. Hun kunne ikke rekke •
skiftet fordi. barnehagen åpnet først på samme tidspunkt. Arbeidskameratene
truet da med å stanse maskinene hver dag til hUn var på plass. Bedrifts,
ledelsen ga seg. Det er nok slutt på idyllen, ja!

20 sesongarbeidere ved Nidar sjokolade fabrikk i Trondheim var i streik
torsdag 6.november. Bakgrunnen er at
Nidar baserer seg på sesongarbeidere
i produksjonstopper. Bedriften tar
inn 100 jenter i august/september
som så jobber så lenge det finnes arbeid til dem. Oppsigelsestiden er en
uke. Denne høsten var jentene muntlig lovt arbeid fram til midten av
_desember, men fikk beskjed om at de
måtte slutte en måned tidligere. De
hevdet at det muntlige løftet var
bindende og streiket i protest 'lamt
brudd på arbeidsavtalen.
•
I en løpeseddel de streikende ga ut
heter det bl.a.:
'"SPesielt . i e-n tid. hvor det er
vanskelig å få arbeide, bør et

USAKLIG OPPSIGELSE VED TIGER KONFEKSJON I TRONDHEIM
På Tiger Konfeksjonsfabrikk i Trondheim er ei jente sagt opp en måned før
prøvetida utløper med begrunnelsen at hun syr for sakte eller "ikke svarer
til forventningene". Hun•fikk tidlig beskjed om at hun ikke fulgte normene
og tilbød seg da å prøve å•forbedre seg. Dette greidde hun.Hun sydde til
timelønna, si og like fOrt-som andre som ble ansatt på samme tid, da hun
ble oppsagt.
Da. him, protesterte.mot_oppsigelsen, kom den. virkelige grunnen_fram.:. bedriftsledelsen "trodde ikke" hun ville bli fornøyd med lønna si på Tiger,
at hun ville klage og lage konflikter. Hvorfor ville hun. ikke bli fornøyd?
Jo, fordi bedriften hadde gjort undersøkelser_ uten å spørre henne, og funriet ut at hun har høy utdannelse. .Det stemmer, men hva hjelper det når det
ikke er arbeid å få?
Kjerna i denne saka er at oppsigelseri er usaklig. Verken bakgrunn eller
andre privatsaker har noe med saka å gjøre. Slike forhold kan ikke være
bestemmende for om folk skal få beholde jobben sin eller ikke.
Men oppsigelsen er også olitisk, på den måten at folk som bare kan tenkes
å protestere skal sparkes•ut. A tså: den som regneå som (forts. n. sideT
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en mulig forkjemper for bedre forhold på arbeidsplassen, skal ikke ha rett
til arbeid.
Den lokale fagforeninga mener at oppsigelsen er urettferdig, men at det er
umulig å gjøre noe med den.
Kvinnefronten i Trondheim satte i gang støttearbeid for den oppsagte. De
arrangerte bl.a. et støttemøte den 14.nov. for jentene på Nidar og Tiger.
TRUSSEL OM OVERTIDSNEKT• GA RESULTATER PÅ FORNEBO
side til at disse dagene ble kompenI slutten av oktober vedtok Lufthavn•:Sert
på annen måte. NTL pekte da på.
enes Tjenestemannslag å gå til overat
de'Ladde
et overskudd på 90 natttidsnekt fra 10:nov. om ikke arbeidstimer i forhold til kriteriene og at
tida ble satt ned fra 42,5 til 38t. i
dette
måtte oppveie de manglende• •
uka. Dette var en arbeidstidsforkortsøndagstimene.
else som iflg. tariffavtalen skulle
ha vært iverksatt for alle skiftarbei- Departementet avviste kravet . i fordere fra årskiftet 74/75. Lufthavnehandlinger med NTL. Statstjeneste-•
nes Tjenestemannslag. organiserer de
mannsk e rtellet (hovedorganisasjon
ansatte i brann- og havaritjenesten.
for de ansatte i staten) tok så
NTL krevde arbeidstidsforkortelse for over forhandlingene. Resultatet ble
den gruppa de tilhørte, men Forbruker- at lufthavnbetjentene på Fornebo,
Gardermoen, Sola og Flesland
og Administrasjonsdepartementet fant
ut at de ikke fylte vilkårene depar- . en arbeidstidsforkortelse til 38
tementet selv hadde satt opp. De mang- timers uke. Arbeidstidsforkortelsen
gjøres gjeldende fra 1.mai i år og
let 11 søndagstimer. De ansatte hendet gis etterbetaling for det luftviste.., da til at de jobbet ca 240 timer på høytidsdager utenom de høytids- havnbetjentenebar jobbet forp&mye.
Pnrdagene som faller på søndager. På den- Dvs. fUll seier! De ailsul,60
ne bakgrunn mente de at de fylte vil- nebo har vist at kamp nytter, bare
kårene. Departementet henviste på sin trusselen om aksjon kan tvinge kraveri.E-Tnnom.
AKSJON FOR LIK LØNN BLANT BUSS-SJÅFØR JR I AKERSHUS
i den tida de kjørte innafor Oslos
30.oktober vedtok esi() og oegn Bussbygrense.
arbeiderforening streik fra 1.nov.
Buss-sjåførene er tilknyttet StorDa forhandlingsresultatet ble lagt
fram på medlemsmøte, reagerte sjåføOslo Lokaltrafikk A/S.
rene kraftig., Det ble betegnet sta
Siden 1973 har de ansatte ved Oslo
Sporveier hatt et tillegg på 1,20 mer direkte urettferdig at m sjåfør får
1,20 mer i timen når han kjører innapr.time i forhold til de andre bussfor
bygrensa, men må nøye seg med den
sjåførene'. I og med det utvidede
gamle
lønna i Akershus. Buss-sjåførtransportsaarbeidet mellom Oslo og
ene
krevde
lik lønn for likt arbeid,
Akershus fra 1.nov3 regnet buss-sjåde
ville
ha
en generell økning i
førene i Akershus med at det samme
timelønna.
tillegget ville tilfalle dem. .
Streiketrusselen førte til nye forNorsk Transportarbeiderforbund avsluttet sine forhandlinger med NAF og handlinger mellom NAF og Forbundet.
Etter dette trakk den valgte aksjonsbusselskapene onsdag 29.okt., men
komiteen streikevarselet tilbake forbuss-sjåførenes krav ble bare halvdi den mente at de hadde oppnådd en
veibinnfridd. Det ble bestemt at
sjåførene vil få time-tillegget bare akseptabel forhandlingsposisjon.
STREIK VED LØVENSKIOLD-UKERØ DØRFABRIKK i BÆRUM
29. og 30.oktober streiket de ansatte ved dørfabrikken til LøvenskioldVærekør i Bærum. De nedla arbeidet i protest mot bedriftsledelsen og krevde
at ‘%)verste leder ved bedriften, dir. Erling Eriksen, skulle gå av.
Bakgrunnen for aksjonen er planene om å flytte dørfabrikken til Nome i Telemark. Det har vært mye kamp om dette og en har oppnådd.et slags kompromiss.
Så får arbeiderne plutselig vite at det har skjedd endringer i planene. 28.
møte hos Kommunal- og Arbeidsminister Leif Aune hvor arbeiderne
okt. vite
er det
får
at det slett ikke er gjort noen endringer De ville ikke finne seg
i å bli ført bak lyset på denne måten, og gikk altså til en to-dagers spontan arbeidsnedleggelse.

•

SEIERRIK HUSLEIESTREIK I SANDW2SSJØW
Etter å ha fristet brakketilværelse en 'tid kunne arbeiderne ved Nordland
Offshore i Sandnessjøen flytte inn i a/s Gjennomgangsboliger på Krokenfeltet
for et par måneders tid siden. Husene eies av Nordland Offshore, SIVA og
Alstahaug kommune.
Etter en stund fikk de presentert regningen: 630 kr.mnd. for hybelleiligheter, 820 for vanlige leiligheter. Funksjonærene slapp me0 220 kr. mindre!
Arbeiderne og deres familier gikk til streik for å komme ned på samme nivå
som funksjonærenes leier. De kunne ikke akseptere at forskjellsbehandlingen
var "vanlig andre steder", spm personalsjefen sa. Arbeiderne gjorde bedriften
oppmerksom på at det var ulovlig å trekke husleien av lønningene uten deres
samtykke.
De kan nå innkassere full seier. Arbeiderne har fått løfte om overgang til
borettslag og senking av husleia til 450 kr.man. Kamp nytter!

-
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•

USAKLIGE OPPSIGELSER VED 2NTREPENØRFIRMA I TRONDHEIM
Byggteknikk er et.av de største entrepenørfirmaene i Trondheim. Nylig ble
en rekke ansatte. oppsagt. Hovedtyngden var såkalt "midlertidig ansatt", men .
endlhaogsåjbetfrima.lengtid,opl
3 år.
De ansatte gikk til kamp mot oppsigelsene som var foretatt over hodet på tillitsmennene, Det.ble holdt allmøte på anlegget hver saka ble diskutert.
Resultatet ble at bedriften klarte å hindre at de uorganiserte ble tatt. inn
igjen. De organiserte fikk beholde jobben.

www.pdf-arkivet.no/streik/

GÅRDBRUKERNE I'VÅGÅ DRØFTER NY SKATTESTREIK
Østlandssendingen intervjuet fredag 7.nov. en av aksjonslederne for skattestreiken i Vågå, Steinar j. Storvik. Han gikk inn for en ny aksjon i protest
mot at Norges Bondelag går inn for lønnsutjevning mellom jordbruket og industrien først innen 1980. Hvis ikke rekrutteringa til jordbruket skal komme
inn i en alvorlig krise, må dette skje langt tidligere. Han uttalte videre
at en skattestreik først ville ramme kommunen, og at evt. andre aksjonsformer derfor kan komme på tale, f.eks. momsstreik. Formannen i Vågå Bondelag
støtter Norges Bondelags linje og mener kravet om øyeblikkelig inntektsutjevning er urealistisk.
STREIK VED ALTA LÆRERSKOLE
I slutten av oktober var det to dagers streik ved Alta Lærerskole. Streiken
var en protest mot at den 4—!rige linja ved skolen skal nedlegges fra neste
år. Kirke og Undervisningsdepartementet planlegger å . nedlegge alle fire—årige
lærerskoler og slik stenge folk uten artium ute fra lærerutdannelsen. I
Finnmark rammer dette spesielt samene.
De streikende ber om støtte fra andre skoler. Støtteresolusjoner kan sendes
til: Streikekomiteen v/ Bjørn Kjønli
Alta Lærerskole
9500 Elvebakken

ANGREP PÅ ORGANISASJONSRET'22N I LEKSVIK
Ei jente som jobbet i en butikk i Leksnes for 800 kr. mnd. fagorganiserte
seg etter 2 måneder, Hun hadde da krav på tariffen som ville gitt 2055 kr.
måneden! Resultat: hun fikk sparken på dagen!

STREIK BLANT YRKESSJÅFØRENE I VESTERÅLEN
Fredag 7.nov. gjennomførte yrkessjåførene i Vesterålen en 100% effektiv
kjørestopp i ptotest mot det dårlige vedlikeholdet av veiene. Veiene er
så dårlige at levetiden på kjøretøyene er under halvparten av det "normale".
Folk har begynt å kjøre lange omveier for å unngå de mest brukte veiene
for å spare bilene. I Andøy og Øksnes var skolene stengt fordi skolesty
rerne sympatiserte med yrkessjåførene og vedtok stenging. Sjåførene truer
med langvarig kjørestopp om ikke veiene forbedres kraftig.

GROTLI-SAKA SNART OPP FOR LAGMANNSRETTEN
Olav Grotli ble oppsagt på dagen 23.februar 1973 etter vedtak i Eidsberg
skolestyre. Begrunnelsen var at han ikke passet som lærer ved Eidsberg
Ungdomsskole. Erkekonservative krefter blant foreldrene hådde protestert
mot en stiloppgave i norsk som han hadde gitt.
I denne oppgaven hadde Grotli gjengitt skarp kritikk av USAs krigføring
i Vietnam og ba elevene kornsentere denne kritikken. De reaksjonære ville
ikke at skoleelevene skulle innta et progressivt syn på Nixon og terrorbombinga av Vietnam.
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Skoledirektøren og departementet godkjente oppsigelsen etter at Grotli
hadde anket saka. Seinere gikk han til rettssak mot kommunen for å prøve
oppsigelsen. Han tapte og ble dømt til å betale 10.000 kr. i saksomkostninger.
I høst eller like over nyttår skal saka opp til ny behandling, denne gang
i lagmannsretten. Grotli trenger all den støtte han kan få.. Kamp mot
politiske oppsigelser
Støtteerklæringer kan sendes: Støttekomiteen for Olav Grotli
Postboks 1044
Blindern, Oslo 3.

AKSJONER FOR Å FORSVARE FAGLIG KOMPETANSE
grafene mener at de selv best vet
Fredag 14.nov. streiket 4000 arbeidere
hvordan avisa skal se best ut typo•
ved omlag 100 grafiske bedrj:TTa.i
grafisk. Typografene vil ikke beOslo 1 time. =Vet til streiken
var tatt av Oslo Litograf og Kjemigraf- st~le hva dOM skal stå i avisa,
men hvordan det skal settes opp, De
forening for å understreke kravet om
krever. at dat skal ansettes. grarisk
at det opprettes en ankeinnstans for
faglært arbeidskraft til å lage •
Arbeidsrettens avdørelser. Foranled'lay-outen
nin en for streiken var en dom hvor
Ridi 3foestue A/S fikk medhold i at
Aksjonene har sin. klare parallell
folk som ikke var utdanna som reprotil heismontørenes kamp for å forfotografer kunne betjene repro-appasvare sitt -fag. Nylig var heismonratene.
tørene i aksjon . mot uthuiing av faget. I det nye postgirobygget i
I Aftenposten har det også vært aksjon
Oslo var heisen satt opp av ufa61=t
for å forsvare den faglige kompetanse.
arbeidskraft og i strid med alle
Torsdag 13.okt. kom Aftenposten ut med
sjkkerhet2forskrifter. Heismontøreei blank side. Aftenpostens ledelse
nes Forening fikk igjennom kravet
mener at journalistene skal foreta den
om at heisen måtte demonteres og
detaljerte uttegninga av sidene. Typosettes opp på nytt..
SEIERRIK KAMP V2,D AKER-NORSCO I STAVAGER
Ved Aker-Norsco i Stavanger har arbeiderne i lengre tid ført forhandlinger
med bedriftsledelsen om lønnsøkning. Arbeiderne krevde 1,60 i timen i tillegg, mens bedriften tilbød noen få , øre. Denne avvisende holdninga ble møtt
med gå .sakte- aksjon og seinere- -sit-dowMstreik.
Bedriftsledelsen satte inn svenske leiearbeidere til sandblåsing, 100 mann
marsjerte da inn i sandblåsehallen-og avbrøt .i.beidet. Forhandlingene ble
straks gjenopptatt _ og arbeiderne fikk 1,.17 mer i timen. Kairap nytter!
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HUSLEIESTREIKEN I TROMSØ AVBLÅST
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Den 12.nov. ble husleiestreiken i Tromsø avblåst etter 10 måneders varighet.
Vedtaket ble gjort enstemmig på et godt besøkt fellesstreikemøte. Dette
skjedde etter lange diskusjoner om vanskene i husleiestreiken. De streikende
var da gjennom vedtak i styret i Samskipnaden og KUD trua med rettslig inkasso, utkastelse gjennom namsmannen og tap av borett etter dette semesteret
da det er ny tildeling av boliger i januar.
Sjøl om husleiestreiken ble et nederlag, er det viktig å oppsummere en del
delseiere:
1. De streikende oppnådde forhandlinger Med styret i Samskipnaden
gjennom streiken.
2. Husleiestreiken var en medvirkende faktor til at Samskipnaden
i Tromsø i juni i år fikk statstilskudd til dekning av underskudd
fra 1973.
3. Det ble oppnådd stor enhet med de ansatte i lavtlønnsarbeid i
Samskipnaden.
4. Gjennom streiken har en høstet viktige erfaringer for å føre
bedre kamper i framtida.
HAMMER- S -r-k--A
Dom i Hammerverk-saka har ennå ikke falt (25/11). Vi har snakket med
aksjonskomiteen i Stavanger og fått vite at dommen vil falle tidligst
i løpet av neste uke. Det er bare å smøre seg med ytterligere tålmodighet. Dersom det ikke drøyer altfor lenge, håper vi å komme tilbake
til en nærmere redegjørelse for dommen i neste nr., evt.' at vi sender
ut et ekstranr. til styrene -i streikestøittekomiteene like før jul..
Vi må imidlertid ikke la oss demobilisere, men være i høy beredskap
hele tida. Benytt utsettelsen til å mobilisere enda breiere til protestaksjoner i tilfelle klassedom. Bruk domstolens sabotasje av saka
som et argument i mobiliseringa:
I skrivende stund er det klart at det blir demonstrasjoner/torgmøter i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Skien, Odda og muligens
Lillehanuer. Ved mange høyere lærersteder blir det undervisningsboyk6tt
dagen etter dommen, og telefonsentralmontørene, heismontørene og NTLavdelingene ved Distriktshøyskolen i Bø og Universitetet i Tromsø har
vedtatt politisk demonstrasjonsstreik mot klassedom.
NB:
Husk å betale Handslag: Send kr.2,- pr. eks. til:
Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor
Postboks 2066
Grunerløkka
982s- grokonto 2 26 11 05

