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Bulletin fra
Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor

LEDER:

EN SEIER FOR
LINJEGODS-ARBEIDERNE:
KRAVET OM LOJALITETSERKLÆRING TRUKKET TILBAKE!
Lørdag 15.mai hadde Linjegods-arbeidernes faste holdning :31tt bedriftsledelsens lockout-forsøk kraftig tilbake. Ved forhandlinger mellom Oslo
Transportarbeierforening, NA.7 . og Linjegods trakk Linjegods-ledelsen
tilbake krave! om at arbeiderne skulle avgi en lojaliteterklæring før
de kunne komme tilbake i arbeid. Dette er en seier for arbelde.
:!"_delsen for Linjegods 'ar allerede
tvunget til en del konsesjoner.
Opprinnelig krevde det at arbeiderne skulle trekke tilbake vedtaket
fra siste streikemøte. Dette var
sjølsagt uakseptabelt for arbeiderne. De protesterte kraftig. På
møte 14/5 der Linjegods-arbeiderne
var innkalt av forbundsledelsen og
styret i Oslo Transportarbeiderforening, led forbundsledelsen solid nederlag. Forbundsledelsens
forslag som gikk ut på at forbundet
skulle innlede forhandlinger med
Linjegods dersom arbeiderne trakk
tilbake siste streikevedtaket, falt
med stort flertAll. Flere som hadde
fungert som streikebrytere, stemte

mot forbundsledelsen sammen med
klubbstyret. Dette viste alle at
arbeiderne ikke lot seg trekke ned
i søla. Den kampånd og den voksende
enheten som kom til uttrykk i avstemninga var et slag i ansiktet på
pampene og Linjegods-I.edelsen.
Linjegods-ledelsen ble derfor nødt
til å gjøre en del juridiske og
taktiske justeringer av sitt tidligere krav til bare å gjelde at arbeiderne måtte følge gjeldende avtaler og lover som en forutsetning for
videre ansettelse. Dette ville imidlertid bety en utvidelse av arbeidsavtalen hvor enhver framtidig ulov(Forts. neste side)
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`ENSTEMMIG
ifEDTAK. FRA
LINJEGODSARBEIDENES
STREIKEMØTE
Pa streikemote tirsdag der Linjegods-streiken ble avblast vedtok arbeiderne enstemmig følgeude:
De streikende godsekspedito•e:æ ved Linjegods AlS har idag
enstemmig vedtatt å ta opp igjen
:beidet fra og med onsdag
12. mai. Vi star fortsatt fast på
‘art krav om et lønnstillegg på
800 kr. pr. måned, men kampen
for dette vil i tida framover bli
tort videre i nye former. Klubbsty ret bor raskt ta opp nye
forhandlinger om kravet.
Dette vedtaket er truffet uten
hensyn til Arbeidsrettens kommende dom om at streiken er
,tariffsiridig og ulovlig. , Vi ser
på denne retten som en
, , rprHtel for it ivareta
diltsimms duvmessei mot arDmtne "novdomstol be , ..or .1\ tre par. mo.f sta;
Den ene parmti \ Ah. er ,irbelds-

k i operue., De er
derfor foi pilki a til a kjempe mot
den andre parten. har brukt politi mot streikevaktene vare. Og forbundsledelsen har fra første stund sagt at
strei;; n er "ulovlig og tariffstriogsa forsvart bruk av
mot oss. I praksis har vi
ert dømt allerede forme dag.
\I vi na har valgt a g.enopiva
t.i...tet skyldes utelukkende

talgende sak
Gjennom politivold Inot streikevoidei. organiset t streiket , :'
lognkampanier i pressa og
ok...non-tisk press mot enkeltper-

soner har Linik`g ,, ds-ledelsen ug
dens medhjelpele i stat og LOtedelsen klatt 3 knekke kampæ vare oriseidskamerate".
Dette nundietallei pi ..toslag
'0 personer er idag mobilisert til
den soupteste gjerning av alle
streikebryterens. b.t stort flertall

av Oss godsekspeditører har hele
tida stått fast både på kravet og
streiken. Men vi finner likevel
denne splittelsen for alvorlig til

Alle midler har blitt tatt i bruk av den støtten vi har fått fr
at kampen kan fortsette i samme
form som før. Vedtaket om å for å knekke streiken. Spesielt disse og fra andre organisasjone
og enkeltpersoner, har vi gjen
gjenoppta arbeider er gjort fordi har vi merket oss at nettopp de
nom hele streiken hatt en solis
vi nå trenger tid til å bygge opp ledere som foran hvert tariffenheten og kampkrafta i våre oppgjør snakker høyest om »soli- økonomi.
daritet med de lavtlonnede» netUndertrykkelse og terror hå]
Inc rekker. •
topp er de som åpent har forrådt fort til en splittelse i våre egnt
Y
understreke at vår kam n og falt oss i ryggen . rekker som midlertidig har svek
Streikemøtet
vi ser de erfaringene som vi Angrepene
på vår streik kan bare ket vår kampkraft. Dette gjøl
godsekspeditører har høstet gjen- forklares ut ifra LO-ledelsens og det nødvendig for oss å la strei
nom nesten 3 ukers streik, som kapitalens redsel for at det elen- ken bli erstattet med en anner
svært viktig for hele arbeider- dige resultatet i kombioppgjøret
kampform.
Vi oppfordrer alle sont hai
klassen. skal bli møtt med kamp.
Vi har erfart hvordan Linjeslatt solidarisk med vår kamp ti
Samtidig har vi lært hvem som
godsledelsen fritt har kunnet
a hjelpe oss med a slå tilbake alla
holder arbeider- og fagbevegelorganisere streikebryteri. Vårt
torsok på oppsigelse eller annet
tidligere arbeid ble flyttet til en sens gamle parole om solidaritet trakassering av de streikende til
nedlagt terminal og formenn og i hevd. Vi vil gi uttrykk for en
vare tillitsmenn.

kontorpersonale satt inn for å varm takk til de omlag 200
tillitsmenn som har
faglige
gjore var jobb. Midt under streiunderskrevet støtteoppropet og
ken offentliggjorde til og med
protestert mot streikebryteri og
den offentlige Arbeidsformid noinbe
Politivold.
Vi
lingen Linjegods-annonser etter Peol
og
som har sendt ss
godsekspeditører til Alnabru,. ger
s tøttevedtak og bevilget penger.
dvs. åpne streikebryterannonser i Og ikke minst vil vi framheve
statlig regi!
den uegennyttige innsatsen som
Vi har opplevd pa kro ppen dee man e strees
ik tøtt ek omiteene
hvordan politiet har blitt brukt rundt gom
landet har gjort
for å beskytte streikebryteriet. gjennom innsamling av penger og
Da våre streikevakter blokkerte utdeling av materiell. På grunn
den nyoppretta terminalen, ble
de lo dager nå rad angrepet, slått
og arrestel, av store politistyrker. Sjøl mannskap fra den nyopprettede
merrop-troppen
brik

Med solidarisk hilser
Godsekspeditorene ved
Linjegods, Alnabrt
Streikemote 1115-7f

Vi har sett hvordan LOs ledere, med Tor Aspengren r ■ 12
b , rbundsformann Kolstad i
spissen. åpent har forsvart bade
streikebryteri og politivold, dels
med henvisning til den private
eiendomsrett. Fra første til siste
stund har de bekjempet bade
vårt krav' og vår kamp. De har
ikke fungert som våre tillitsmenn. !nen som Linjegods-ledelsens og statens allierte.
Vi har mott en løgnaktig pro-

pagandakampanje i NRK og
pressa. som totalt har fordreid
realitetene om bakgrunnen for
vart krav og streiken. Innholdet i
protokollen etter forhandlingsmøtet med Linjegods ble forvrengt. Streikevaktene. som
blokkerte en apen streikebryterterminal, ble framstilt som
,,okkupanter av en fremmed arbeidsplass•. Liter krav frå Kåre
Seivik i NIF har \ i knapt nok
tatt kømøne til orde i fiernsynet.
I I resultat av delte VP bl.a. at
Linjeg,ds' OVrige
mange ansatte
avdelinger har blitt mobilisert
mot streiken pa bakgrunn av

falsk informasjon. Etter vår oppfatning er dette lærdommer som
hele arbeiderklassen må nyttiggjøre seg av i tida framover:

I)
MEN: kampen fortsetter. Fortsatt er
Linjegods-arbeiderne ei lavtlønnsgruppe. Fortsatt er Linjegods-ledelsen interessert i å knekke klubben på
Fra mange :(101d, særlig innafor fagAlnabru, og de nekter å anerkjenne
bevegelsen, kom det protester mot
det nye klubbstyret. Fortsatt kreves
dette. Linjegods-arbeiderne nektet å
det at alle som støtter Linjegods-arskrive under med en gang og tok betenkningstid. Reaksjonene tvang altså beiderne følger situasjonen med oppmerkeomriet og årvåkenhet.
edrit'tsledelsen tilslutt til full
retrett.

lighet fra arbeidernes side kunne
bli oppsigelsesgrunn.
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utviklinga fra dag til dag
Tirsdag 1i.mai vedtok 47 av de
streikende Linjegods-arbeiderne å
gå tilbake til arbeidet. Vedtaket
var enstemmig. (Det står trykt et
annet sted i dette nr. av Handslag.:
Innholdet i vedtaket var at arbeiderne foretar en taktisk retrett
for å konsolidere klubben for å
føre kampen for 800 kroners kravet
videre gjennom forhandlinger.
Vedtaket ble gjort et par timer
før Arbeidsretten ble satt, og
lagt fram for Arbeidsretten,
Linjegods så. nå sin sjanse til å
bli kvitt de mest aktive blant de
streikende, I radioen og til pressa
tirsdag kveld uttalte de at det
ikke ville komme på tale å gi de
streikende arbeidet tilbake før de
hadde sett premissene i Arbeidsrettens dom. Arbeiderne sto nemlig for
fortsatt"kamp". For Linjegods betyr
dette at arbeiderne vil begå "ulovlige" handlinger på nytt. Arbeiderne e hensikt med det siste vedtaket
fra streiken ver imidlertid nettopp
ut de heretter skal føre kam'Den
gjennom forhandlinger.

Samme kveld holder de klubbmøte hvor
de uttaler enstemmig:
"Klubbmøtet 12/5 stadfester at vi
ønsker forhandlinger med Linjegods
A/S om et bonustillegg på krw800,pr. måned og pålegger klubbstyret å
følge opp dette snarest. Vi understreker at idag har vi ei årslønn på
kr.42.000,-.
Vi protesterer på det skarpeste mot
den lock-out som Linjegods A/S idag
har gjennomført mot flertallet av
klubbens medlemmer. Vi advarer også
mot evt, andre forsøk på trakassering
av medlemmer eller tillit menn som
har deltatt i streiken."
De velger ogsL',. - ...ytt e klubbstyre.
I Dagsrevyen samtidig uttaler Linjegods-ledelsen at de ikke kan akseptere vedtaket fra streikemøtet. Direktør Waagen svarer på spørsmål at
arbeidet vil komme igang igjen på
Alnabrt etterat dom har falt i Arbeidsretten srimart de har "arbeidskraft" nok.

GODSEKSPEDITØRENE FORTSETTER KAMPEN
Onsdag morgen du 28 av de som fortsatt var i streik møtte opp. (de andre Linjegods-ledelse/! !:Apet hele tida at
fant ikke noe vit'', i det utfre, ;:va de dommen i Arbeidsretten skulle knekke
hadde hørt i radioen) ble de møtt av arbeiderne, og at de skulle komme
tilbake en for en som en saueflokk.
ølgende
Vedtaket på eiste streikemøte forpurret disse planene. Gjennom forvrenge innholdet i vedtaket forsøker
Vi viser til det vedtak sum ble truffet i streikemøt."& den
så. Linjegods-ledelser å splitte Tir11.maL 1976 og ble lagt frem før re , tsss'ut :os
beiderne, og iverksetter en ulovlie,
retten,der de streikende i kre bar tilstade.
lockut.
GJbNuP•7AGELSE AV ARBEIDET PA ALNABRU

vedtak O.lr ut pi at de streikende uavhengi.:
tens dom Vil gjenopp,a arbr.i.dtt, men p?, egn.- pr.,

17,,[4,

d,

ret-

ISH,

blant annet tar klort avstaad trå gjeldende mtal.verk. nt
erkl.rer fortsatt kamp.
le. premiss,' de streikende vil gjenoppta arbeid, pi. ein
Ikke aksepteres av t.njeg•ls. tinjogod,. vil derf , r
atbeidorettuns dom før nærmere beskjed blir gitt em arte,
dets gjenopptagelse.
11.m.li :976.

Dette støttes av forbundsledelsen og
Aspengren ved uttalelser de kommer
med til presse og kringkasting. Aspen--gren uttalte i Dagsrevyen onsdag at
han forsto direktørene på. Linjegods.
Videre sa han at fagbevegelsen hadde
vært "noe 'for lukne" i forhold til
de som ikke fulgte avtaleverket, og
at LO hadde sine "straffebestemmelser i vedtektene". LO- og forbunds-

LINJEGODS STREIKEN LINJEGODS-STREIKE
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ledelsen som sjøl har snakket mye om
at arbeiderne må følge spillereglene
'velsigner altså Linjegods når de bryter loven.
Godsekspeditørene på Alnabru valgte
å gå enhetlige tilbake til arbeidet.
De fortsetter kampen i andre former.
Resultatet er at borgerskapet blir
helt rabiate i sine angrep på arbeiderne noe som fører til at de får
økt støtte.
Onsdag 12. vsdtok klubben på Linjeods/Vestbanen følgende uttalelse
enstemmig:
"Vi forlanger at•Linjegods holder
▪in løfter og strake tar opp forLindlinger med Linjegods—klubbene
på Alnabru og Vestbahen, og at areiderne som har vært i streik straks
flir gjeninntatt i sitt arbeid."
A:WIDGRETTEW DOM

morgenen 13,mai faller dom i
rie_ sier at streiken
"ulovlig og tariffstridig". De
▪
▪:„Litte pålegges å gjenoppta arbeiog idømmes aksomkostnIr på 2000,— begrenset oppad
il kr.0,— pr. mann.

2015

beid med Forbundsstyret innkalt
Linjegods—arbeiderne til møte for
å drøfte "den aktuelle situasjon".
Tidligere streikebrytere som vil
delta på møtet får fri av Linjegods.
På møtet legges det fram 2 forslag.
Det ene legges fram muntlig. Det er
fra Forbundsledelsen. Det viktigste
i dette forslaget er at Forbundet
bare vil støtte dem i fortsatte forhandlinger dersom areiderne er villige til å trekke tilbake vedtaket
fra siste streikemøte. Dette er politisk sensur av meninger og kan sjølsagt ikke aksepteres av klubbstyret.
Forbundsledelsens forslag får 16
stemmer. Det andre forslaget legges
fram av klubbstyret. Det er identisk
med vedtaket fra klubbmøtet dagen i
forveien. Dette får 29 stemmer. 2
stemmer avholdent.
Avstemningsresultatet er en stor seier for klubben og de som står på
kamplinja. Flere av de tidligere
streikebryterne stemte for dette
forslaget. Forbundsstyret nar lidd
et formiddabelt nederlag.

01. -13 -UVD3LEDELSEW AVVISES

Torsdag 13.mai har styret i Oslo
Transportarbeiderforening i samar-

2

.)
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ENSTENLIG VI2DTAK FRA STYR2MØTE I SPEDISJONSGRUPPA 13/5

"Styret i redisjtmsgruppa i C:nlo, Transrortarbeiderforening vil på
det sterk
,. ,,mtand fra den ulov] . - og r litiske lockouten
som nå er LI,,t1
igang av Linjegoc).
j. Alle de som har streiket
på Alnabru—terminalen har gitt kir be
ed om at de nå vil tilbake
til jobben.
Ledelsen i Linjegods nar svart med
1:,rlange at de 42 arbeiderne som
ble stevnet i Artidsretten, først undertegner en erklæring hvor de
42 skal ta avstand fra et vedtak som ble gjort på det siste streikemøte den 11/5 —76. Arbeidsrettens dom av idag stiller ingen betingelser utover å gå tilbake til jobben. Kravet fra Linjegods er en provokasjon mot de som nå vil gjenoppta arbeidet og mot hele arbeiderklassen. Det er et enestående og historisk angrep på arbeidere som har
vært ute i streik og som vil gjenoppta arbeidet.
Videre har Linjegods nektet 4 godta de tillitsmenn som ble valgt på
klubbmøte den 12/5 —76. Linjegods prøver her å diktere hvem klubbens
medlemmer skal ha tillit til. Vi vil, på det sterkeste protestere n
disse provokasjonene som våre medlemmer i.å har blitt utsatt for.
meiser at Linjegods øyeblikkelig må trekke tilbake denne 1:.
straks te. inn alle arbeiderne ved Alnabru uten å stille
elser."

LINJEGODS-STREIKEN LINJEGODS-STREIKEN
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VEDTAK PÅ KLUBBMØTE FOR ANSATTE VED LINJEGODS ALNABRUTERMINAL
GHG,=ERT I OSLO TRANSPORTARBEIDERFORENING AV 13/5 -76.
1. Klubben oppfordrer alle som har vært i streik til å møte opp pa
:Ina•ru i morgen tidlig og kreve å bli gjeninntatt i arbeidet.
2. Klubben pålegger alle ansatte som er rammet av Linjegods' lockt, ikke å undertegne noen lojalitetserklæring overfor Linjegods.
Videre oppfordrer klubben alle - som nå er i arbeid, til å solisom er rammet av lock-outen, og gjøre dette
driser seg med
ved å kreve at også vi skal gjeninntas i arbeidet.

4. Klubben stadfester forrige klubbmøtes gjeninnsettekse av det

gamle klubbstyret med en supplering, og tar på det skarpeste avstand fra NAF's og Linjegods' forsøk pa tilsidesettelse av vårt
lovlig valgte klubbstyre. Klubben forlanger at Norsk Transportarbeiderforening støtter oss mot slike trakasseringer av de som har
deltatt i streiken.
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eksempe på ei p attforn fra en lokalkomite
for streikestøttekomiteene i
Vi trykker her en foreløbig platt'
Trondheim. Plattformen faller stort sett i tråd med plattformene i
andre komiteer. Vi vil allikevel henlede oppmerksomheten på punktene
3 og 6 i denne plattforma og be at andre komiteer sender inn kommentarer til disse punktene.

" 1 . Streikestøttekomiteene har til oppgave å drive med økonomisk
og politisk støttearbeid til alle rettzferdige streiker eller
aksjoner rettet mot kapitalen eller staten.
2. Streikestøttekomiteene er partipolitisk uavhengige og er åpne
for alle som ønsker å drive et aktivt streikestøttearbeid, uansett om de er fagorganisert, småbønder, stude.Lter, skoleelev
eller an3--. ^ som ønsker å . dri';e. støttearbeid.
r som mål
3. Streikestøttekomiteene vil arbeide aktivt for
at fagforeninger slutter seg kollektivt til komit-.e.
4. Alle medlemmer er likeberettiget i komiteen og ledelsen velges
av medlemmene.
5. Streikestøttekomiteene støtter streiker og aksjoner i alle
grupper av folket, men prioriterer aksjoner i arbeiderklassen.
6. Streikestøttekomiteene vil støtte alle rettferdige aksjoner
enten de stemples "lovlige" eller "ulovlige". Komiteene vil forsvare den frie streikeretten mot tvungen voldgift, lockout, oppsigelser av streikende arbeidere, bruk av Arbeidsretten eller
nekting av etterbetaling ved streiker.
7. Streikestøttekomiteene støtter de streikende på deres egne
vilkår, samtidig som komiteene forbeholder seg retten til å gi
ut - sjølstendig propaganda i tråd med plattforma."

bevilgning fra Svalbard til informasjonskontoret
Endel streikestøtteaktivister på valbard har eendt Informa.
kontoret en bevilgning på kr.1000,-1 Dette viser at solidarLt
arbeidet for arbeidsfolk i streik og kamp står . .7-terkt i all
av landet. Bevilgningen er en utfordring og et eksempel til e
følgelse for andre aktivister og komiteer. Vi vil gl uttryk
en varm takk til kameratene på Svalbard!

ostseler
teror
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[bestilt plakater fra linjegods-streiken
Informasjonskontoret sitter igjen med en del fotoplakater fra Linjegodsstreiken. Fotografiene ble tatt under polidaksjonen mot streikevaktene
tirsdag 27,april og forstørret opp i format 20 x 55 cm. De har vært utmerket til bruk på stands og veggaviser, men vi tror også at mange gjerne vil kjøpe disse som et minne om Linjegods-streiken. Plakatene koster
kr.3,- pr. stk. og sendes på bestilling fra oss. Det finnes .4 forskjellige motiver og disse ståe trykt på forskjellige'steder i dette nummeret
av Handslag. Bildene er nummerert fra 1 til 4 og folk kan da bestille de
bildene de vil så langt opplaget holder.
.På motsatte side viser vi et grafisk blad som er laget av Finn Magnus,
klubbformann på Linjegods/Vestbanen. Det kommer ikke helt til sin rett
her, men symboliserer i alle fall voldsapparatets angrep på.Linjegodsarbeiderne. Bildet er i to farver (Linjegods-arbeideren er i rødt slik som firmaets kjeledress.) Plakaten er fra en nummerert serie på
100 blad og prisen er kr.50,- pr.stk. Vi oppfordrer Y31k til å sak
100 blad og prisen er kr.50,- pr. stk. Vi oppfordrer folk til å skaffe
seg dette kunstverket. Hele beløpet går til Linjegods-arbeiderne. Plakaten blir sendt prooppirav fra oss og betaling for emballasjen kommer
derfor i tillegg.

Lugging og strupetak var blant de råtne metodene politiet brukte mot fredelige demonstranter og arbeidere!

-lo-
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KAMPOVERSIKT:
STØTT DE ANSATTE VED
STATENS FORVERNSENTER
Etter den siste tids skjerping av konflikten på Statens Forvernsenter for
narkomane i Oslo mellom personalet og en overlege det er umulig å samarbeide med, har fagforeningene til de ansatte batt flere forhandlingsmøter
med neise— og sosialdepartementet. Fagforeningene har vært enige med de
ansatte i deres krav og mener at disse må innl:ris dersom de ansatte skulle
ha noen mulighet til å drive et forsvar:_ig faglig arbeid. Kravene til de
ansatte er:
1. Overlegen fjernes
2. Behandlingstilbudet beholdes slik det var før 1.mars
5. Videre forhandlinger med departementet skal skje direkte med de
valgte representanter fur personalet.
(Nærmere om bakgrunnen for konflikten i Handslag ur.15.)
På forhandlingsmøte 3,mai avviste departementet de ansattes krav. Fagforeningene la da fram et eget forslag som innbeIafttet personalets krav
og i tillegg ville gi en konkret lødning. Forslaget gikk. i korthet ut
arbeidsmespå en omstrukturering slik at ingen av personalet fikk
sig tilknytning til overlege' Coucheron. Forvernsenteret skulle fortsette
som nå med en ny assisterende overlege, og et nytt forverrkonto• — en
slag; "avrusnings—stasjon" for klinikker på Hov i Land — skulle opprettes med Coucheron som leder,
Departementet tok betenkningstid. På fJrnandlingsmøte ,.mai avviste departementet dette siste forslaget også. De kom i tillegg. med et muntlig
direktiv til fagforenihehe om
personalet til å o. verholce fredsplikten. Det ble også antydet at departementet ville "løse" konflikten
ved å nedlegge senteret og omplassere de ansatte: Dersom dette skjer,
har det oppstått en alvorlig situasjon son.: må slås tilbake. Det gjelder
ikke bare arbeidsplassene til de ansatte, men først og fremst at senteret
er et viktig behandlingstilbud for stoffmisbrukende ungdom.
Konflikten ved Statens Forverneenter er en prinsippsak innafor helsehalet der har reist kampen mot feudale arbeidsforhold
sektoren. hvor dere.
fagkompetanse er underordnet overlege—instruksen som
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rier at det overlegen til enhver tid bestemmer, gjelder. Dersom de anette går ut i åpen kamp mot myndighetene i demme saka, vi_ de bli utfør harde angrep. Det er derfor viktig at streikestIti.eksmiteee..e
tilfelle raskt tar opp støttearbeid for de ansaet:.
,tøtte kan sendes til:

Karin Brekke
Inga Bjørnsons vei 127.
Oslo 9
Postgirokonto 2 27 44 70

Foreløbig seier for
Porsgrunn-stuerne!
arbcidt lorde o.mai etter 9 dagers
De 84 stuerne på Herøya tok opf
streik. Dette ble besluttet etter e: møte som tilla mennene og nestformann Odd Bach i Norsk Transportarbeiderforbund hadde med ledelsen for Norsk
Hydro.
'Stuernes kamp tvang altså Hydro til å gå med på nye forhandlinger. Dette
er en seier for arbeiderne. Likeledes er det en seier for stuerne at de har
fått akseptert at deres lokalekamp ikke skal blandes sammen med kombioppgjøret. Dersom bare resultatet av det samordna oppgjøret skulle bli gjort
gjeldende for stuerne, ville de vært forhindra fra å få garanti mot lønnsnedsla. Derfor tok de opp kampen før oppgjøret var avslutta for å sikre
at de ikke ble borte i den store sekken. Det er nå blitt akseptert at stu—
erne stil] i en spesiell situasjon som krevde egen behandling.
Stuerne har vært utsatt for ulike splittelsesframstøt. Trusselen om lockout ble - raskt slått tilbake. Både arbeidere og funksjonærer på Herøya tok
avstand fra lockouten. Den ble derfor et slag i lufta for ledelsen på
Hydro. Arbeiderne har også avvist_ påstander i pressa om at de ikke ønsket
støtte fra . streikes•øttebevegelsen. De har klart slått fast at de ville ta
imot all støtte som ble gitt dem på deres egne vilkår. Aksjonslederen uttalte at i tilfelle langvarig kamp ville de trenge minst 30-40000 kr, ,i
uka.
Fothndlinger mellom Hydro og stuerne ble innleda fredag 14.mai. Stuerne x
har_sldtt fast at de ikke kan akseptere lønnsnedslag. Dersom forhandlingene
ikke •Jrer fram, vil stuerne høyst sannsynlig gå ut i streik på•nytt. Vi
oppfordrer komiteene til å vare oppmerksomme på denne situasjonen og stå
klar til å sette igang støttearbeid dersom stuerne igjen blir tvunget til
evpnet i bruk.
å ta ste
e sendes til: Aksjonskomiteen,
Porsgrunn og Omegn Stuerforening
Stcrgt. 73
3900 Porsgrunn
Postgirokonto 3 89 71 47

..42,41•
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svalbard:
SEIER FOR LIV STETRO!
Onsdag 12.mai ble det inngått følgende forlik mellom Store Norske Spitsbergen Kullkompani og Liv Steiro:
"1. Søksmålet fra Liv Steiro bygget på at hennes oppsigelse fra
deltidsstilling ved mekanisk verksted var usaklig, frafalles.
2. SNSK vil gi Liv Steiro tilbud om deltidsstilling (ca.20 t/uke)
innen 20.september 1976.
Det er en forutsetning at arbeidet i deltidsstillingen kan
legges på inntil 5 av ukens hverdager. Videre må det tas hersn
til at frisersalongen kar ha abningstider som gir et rimelig
tilbud til kundene og som er tilpasset skiftordnigg-e.
Den skisserte løsning med deltidsstilling og drift av frisersalongen kan avløses av ansettelse i heldagsstilling i selskapet.
Slik avgjørelse med treffes inner. '.juni
Avtale om r y stilling inngås i forståelse med Lorgyearg
Arbeiderforening på overenskomstens betingelser.
3. med v.tga -ngspunkt i selskapets tidligere tilbud om ytterligere
subsidiering av frisersalongens drift, yter selskapet kroner 900,—
pr. måned fra 4/2 —7c fram til ny stilling kan tiltres.
4. Krav om silksomkostninger frafalles."
Forliket er en seier. Det er sjelden at en usaklig oppsagt arbeider r;år
et så godt tilbud fra bedriften. Liv Steiro kan velge mellom deltidsstilling og fast ansettelse (frisersalongen gir henre bare halv lønn),
og det som i forliket kalles "subsidiering av frisersalongen_" vil i
praksis virke som etterbetaling for de tida hun var oppsagt.
Forliket er ikke bare e seier for Liv Steiro, men også for Arbeiderforeninga son med støtte av Arbeidsmannsf,rtundet reiste saka mot store
Norske. Seieren er viktig r'ordi den vier a det nytter å slåss. Eig
forde3 for- Liv ,Tteiro var det nok at htÅr: rodde driften av 'i•sisersalJngen
å falle tilbake på, Svært mange på Svalbard har- bare 14 dagers oppsigelse.
(Hvem greier å slå tilbake egi. usaklig oppsigelse på 14 dager?) Men det
har sjølsagt vært avgjørende at hur blei støtta av foreninga. Støtte fra
resten av landet har også hatt sitt å si. Store Norske er svært redd for
at arbeidsforholdene på Svalbard skal bli alment kjent.
Vi gratulerer med seieren:
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—H---3måneders streik ved bedrift i sogne
måneder har 4 mann vært i streik ved Star Industri A/S i Søgne uten';: foI- Kristiansand. Kampen gjelder retten til fagorganisering.
,- ,
Allerede ifjor høst startet kampen ved bedriften som produserer baderomsut.;,tty De ansatte krevde av eieren, Ernst Torsø, at lønna skulle bli inde r gulert. Da arbeiderne ikke fikk dette innfridd, organiserte de seg
i Ci k..Bygningsindustriarbeiderforbund. Nye forhandlinger ble innleda,
eiderne oppnådde en reell forbedring.
og
Mes vil eieren plutselig ikke underskrive tariffavtalen. Megling blir
foig t;. men intet nytter. Torsø argumenterer med at det er hanS bedrift,
og .ai' han gjør som han vil.
Ette idette oppfordrer forbundet til streik. 4 av 6 ansatte følger denne
oppi'
dringa. De har vært i streik siden begynnelsen av februar, LO har
ganger forsøkt å få eieren til å gi seg. De har nå satt i verk blofler.:
P.' bedriften ved at de ansatte i Linjegods nekter å levere og sende
kadeav
ut varer. Denne blokaden er godkjent av NAF.
_• e:ii klar paralell til kampen ved A/S Krysset i Bodø. De streik. ik,
kt:nde har fått stor og brei støtte fra de fagorganiserte i Kristiansands,itriktet. Støtt de streikende:
km -j.: og moralsk støtte sendes til tillitsmannen ved
Star Industri. Adressen er:
Kay Paulsen
4633 Høllen i Søgne

Tigersakal
De tre oppsagte jentene på Tiger har trukket Lilbake stevninga m(Jt klbr:-form - tain Pedersen. I,,:jen står dir. Klein, eieren av Tiger Kunfeksjøsfai Trondheim. f'eruhneleen for å stevne Pedersen var at han sto som
bri
mEuaderteguer
pa oppsigelsene. Men det var direktøren som hadde satt i
den kampanja som skulle gi folk inntrykk av at arbeiderne sto bak
oppsigelsene. Pedersen bare utførte jobben for Klein.
er-saka vil som meldt i nr.13 sannsynligvis ikke komme opp i byretten
i Trondheim før til høsten. Sknl de tre vinne saka, må det reises en
kraftig opinion. Nokkelleddet for å få dette til er å spre- mest mulig
informasjon om hva som har skjedd. Informasjonskontoret har endel bakgrunnsmateriale og underskriftslister liggende som vi sender gratis til
streikestøttekomiteene på bestilling. Vi mener det viktigste må være å
spre hvitboka om saka i størst mulig omfang. Den koster k•.2,- og kan
bestilles _ra Informasjonskontoret eller Aksjonskomiteen i Trondheim.
Aksjonskomiteen for Tiger-arbeiderne
Send støtte til:
Postboks 121C , , Singsaker
7001 Trondheim
Tlf. 07V202 1 2
Postgirokonto 3 88 Os 22
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aksjoner i forbindelse med
arbeidstidsforkortelsen
I forbindelse med gjennomføringa av den nye arbeidstidsforkortelsen, har
det vært gjennomført en rekke aksjoner rundt omkring på arbeidsplassene.

STREIK VED CONDEEP I STAVANGER
Onsdag 28.april var 160 stellingsarbeidere ved Condeepene i Gandsfjorden
i streik. De streikende hadde ikke
fått kompensasjon for arbeidstidsforkortelsen og arbeidsgiveren, murmester
Olav Wiig, ville ikke skrive under på
forhandlingsprotokollen. Dagen etter- på gjenopptok arbeiderne arbeidet og
ga Wiig en ukes frist til å innfri
lønnskravet på 7 kr. mer pr. time.
Wiig svarte med å si opp 110 man::_!
Dette førte ,'giraks til sterke re .
sjoner på hele condeepen, og mux
ter Wiig ble tvunget til å trekke
tilbake oppsigelsene for femteis vedkommende, Eortsatt står 95 arbeidsplasser i fare. Gituasjne er uklar.
Det er s:ulir at saka vil kJilime opp
ror? .rteidsretten. Dersom konflikten
ikke blir løst, kan det hende at arbeiderne vil gå ut i streik igjen.
Det vil da '±.aanne bli nødveadig å
sette igang støttearbeid,

PENDLERAKSJON
Pendlerne innafor bygnirgsbransjen i
Oslo har aksjonert for d få arbeids-:
tidsforkortelsen samlet på fredager.
Flere steder har det vært avstemninger der dette har fått nesten 1 00%
oppslutning. Imidlertid har nektet å
bøye seg for dette. En pendleraksjon
for kortere fredag satte derfor rett
før påke igang en underskriftkampanje :for lokale særavtaler for ukependlerne. Det finnes 10- 1 5000 bygningsarbeidere i Oslo og ea halvparten er pendlere. Underskriftsaksjonen fikk stor oppslutning, og forbundsledelsen og fagforeningene har
etterhvert begynt å jobbe med denne
saka. Det er nå ut• til at pendlerne
innafor bygg og anlegg i hele landet
skal fa adgang til å ta ut arbeidstidsforkortelsen samla på fredager.
Flere steder kan det imidlertid bli
nødvendig med aksjoner for å få bedriftsledelsen til å gi seg.

Pa Norsk Hydros Porsgrlanr ,
Herøya gjennomførte 200 arbeid-ro
fredag 23.april en sitdown-aksjon,
Aksjonen omfattet arbeiderne ved kai,
lager, pakkeri og kjør e sentral. Ved
lokale forhandlinger nar arbeiderne
som joe -Ler 2- og 3-skift Jppnådd 5
dagers' uke, BedribteL mener at fridagen må veksle, mene arb iderLe
krever fast lørdagsfri,
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d har arbei- I Bergens Tidende og Adresseavisa
har ledelsen foreslått at arbeidsidstida de
tet betidsforkortelsen skal gjennomføres
r, ens be-islik at 15 minutters spisepause
bortfaller fra arbeidstida. De anrte
satte har protestert mot denne latr
terlige småligheten og gjennomført
heller
forskjellige aksjoner. Avisene har
;tida utkommet forseint, med hvite flekker
ArIrk Bygosv.
Det er
ringe
ten.
.

Sitdown-aksjoner
LBraathen SAFE
I slutten av april og begynnelsen av mai har flere ansatte i Braathen SAFE
:lennomført sitdown-aksjoner for å presse arbeidsgiverne i forbindelse med
lokale lønwsfornandlinger. Arbeidernes krav er å komme opp på samme nivå
som de ansatte i SAS. SAS-ansatte har mye høyere lønn og bedre sosiale og
velferdsmesige forhold enn i Braathen. Tilbudet fra ledelsen i Braathen
cr helt uakseptabelt for arbeiderne. Støtt aksjonene for skikkelige lønnsog arbeidsforhold i Braathen SAFE!

Send støtte til
Aksjonskomiteen ved
Norsk Hammerverk,
postboks 3 45
4001 Stavanger
postgiro 3805173
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_creikestøttebevegelsens Informasjonskontor
Kontoradresse: Toftesgate 68, Grunerløkka
(Inngang på hjørnet fra gata)
Telefon: 35 71 52
Kontortid: 12 - 17, lør 10 - 14
Postadresse: Postboks 2066, Grunerløkka, Oslo 5
Postgirokonto: 2 26 11 05

