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NNN ledelsen
vil ekskludere
Tromsfisk- arbeidere
Tirsdag 30/8 - allerede dagen før
underskriftslistene mot de permiterte Tromsfiskarbeiderne ble
trukket tilbake,hadde NNN-ledelsen
i Tromsø en ny taktikk klar for å
få de permiterte arbeiderne endelig fjerna fra bedriften.
På et styremøte fattet de da et
vedtak som gikk ut på eksklusjoner
av tre av de permiterte arbeiderne
og at NNN-ledelsen i tillegg skulle gjøre sitt for at de permiterte
arbeiderne ikke skulle komme tilbake på Tromsfisk.
Eksklusjoner er forøvrig det
samme som deres kollegaer i Trondheim tydde til overfor de streikende NNN-arbeiderne på Hustad.
Når dette leses har sannsynlig
forslag på eksklusjoner allerde
kommet opp. NNN-ledelsen gikk inn
for at dette skulle komme opp som
benkeforslag på medlemsmøtet den
7.september.
. Et benkeforslag er det lett
å sikre. Kaare Hendiksen tillitsmann på Tromsfisk (han som på ord-
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re fra bedriftsledelsen satte opp
hengelås på døra til Olderdal) har
sagt rett ut til NRK at "det ligger
i luften" at spørsmålet om eksklusjoner og oppsigelser vil komme opp
på medlemsmøtet onsdag 7 september.
Om ingen andre reiser forslag vil
han sikkert ikke gå av veien for å
gjøre det sjøl.

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

11.11.1»;T: 'Leiger Olderdal. en av de permitterte
kampen)

NNN-ledelsen i Tromsø nekter for
at det ble fattet slike vedtak på
tirådagen. Bakgrunnen for det er
at de ved å fatte et slikt vedtak
bryter sine egne vedtekter. I den
paragrafen som omtaler eksklusjoner
heter det at "om en slik sak som
er nevnt kemlae står på dagsorden,
har styret plikt til å varsle vedkommende slkk at han kan være tilstede på møtet og forsvare seg."
Dagen etter at NNN-ledelsen i Tromsø
hadde styremøte, innkalte Nord-Norge
sekretæren Harald Jbhansen de som
fortsatt jobber på Tromsfisk,minus
han som har trukket seg fra underskriftslista,til møtet Her la de
sikkert fram den nye taktikken og
fikk deretter arbeiderne til å
trekke seg fra underskriftslista.

UNDERSKRYTS Li STE NE MATT E
TREKKES EN STOR SEIER °,
Tromsfiskledelsen og dens allierte
var tvunget til å lagge opp en ny

taktikk. Forsøket med tnderskriftsliste mot de permiterte som påskudd for oppsigelser hadde lidd
skibrudd.
Denne lista og forsøket på å kaste
ut en av de permiterte fra hyblen
sin hadde ført til at befolkninga
i Tromsø hadde reagert kraftig
mot Tromsfisk-ledelsen og deres
handtlangere blant arbeiderne.

rheiderne, sed "fromstisk•bedritta. (Foto: Klasse-

Det hadde også kommet en rekke
faglige uttalelser som støttet
de permiterte.
Det at denne lista måtte oppgies
var en stor og viktig seier for
Tromsfiskarbeiderne og arbeidsfolk
for øvrig. På flere steder har vi
vært vitne til at arbeidsgiverne
og arbeideraristokratene har klart
å skyve andre arbeidere foran seg
for å få sparka de som står på ei
kamplinje. Tiger-Hestvik og EB er
kjente eksempler. Ved Tromsfisk
led bedriftsledelsen og deres
løpegutter nederlag da de forsøkte
å bruke dette midlet.
Avsløringa av de planene som ble
lagt på styremøtet 30/8 er et
nytt sviende nederlag for Tromsfiskledelsen og dens allierte.
I all hemmilghet ville de dolke
de permiterte i ryggen med eksklusjoner. Avsløringene betydde
at stadig fler får kjenskap til
hva NNN-ledelsen står for i arbeidskamper.For øyeblikket spiller de rollen som Tromsfiskledelsens viktigste redskap for å
få gjennomført planene om oppsigelser.
Dette er ikke noen hvilken som
helst rolle- de er tro tjenere
for en ledelse som tidligere har
stått for bl.a. overfall mot et
fagforeningsmøte. Et overfall som
sjøl politiet seinere måtte beklage. De tjener en ledelse som
gang på gang har stått for fascistiske obergrep mot arbeiderne.
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Det er viktig at støttearbeidet
for Tromsfiskarbeiderne holder
fram med stor styrke. Støtteuttalelser fra klubber og foreninger
vil være spesielt viktig. Vi må
også holde fram med økonomisk
støtte selv om hengelåslotteriet
avsluttes.
Som et eksempel på en støttemarkering gjenngir vi her et styrevedtak fra Telefonsentralmontørenes forening:

TIL DE PERMITERTE OG OPPSAGTE
TROMSFISKARBEIDERNE
Vi fordømmer den arrogante og arbeiderfientlige holdningen som ledelsen ved Tromsfisk har vist i denne
sak. Deres opptreden og handlemåte
overfor fagorganisertes klare rettigheter må sees som et svart gufs
fra fortiden. Retten til å fagorganisere seg og velge tillitsmenn er
selve grunnlaget for fagbevegelsen,

3og en selvfølge som skal respekteres.
Vi krever derfor at de oppsagte og
permiterte arbeiderne tilbake i
sitt arbeide straks.
Saken må umiddelbart og kontinuerlig
følges opp på medlemsmøter innen
NNN,og vi oppfordrer andre fagorganiserte til å ta opp og støtte
Tromsfiskarbeidernes kamp for retten til fagorganisering og arbeide.
Tillitsmenn i NNN og LO sentralt
må nå i denne saken vise at de fagorganiserte har forbundet i ryggen,
og LO ved sin side.
FORTSATT STØTTE TIL DE OPPSAGTE OG
PERMITERTE TROMSFISKARBEIDERNE
Send støtten til:
Roger Olderdalen, Sommerfeldtsgt. 12,
9000, Tromsø.

Bildet: Tromsfiskarbeidere som gikk i spissen for fagorganisering.

Dom i Champignon
rettsaka 13,9
Der. 13.september faller det dom i
Strømmen herredsrett i saka som
de ni usaklig oppsagte arbeiderne
ved Norsk Champignon reiste mot
Wollebekk- brødrene.
Under rettsaka ble det nok engang

klart at Wollebekk-brødrene har
brudt eabver form for saklighet
for å kvitte seg med de ni arbeiderne som kjempet for fagorganiser4
ing.
Vi vil komme tilbake med ei grun-
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digere oppsumering når dommen faller,her vil vi bare minne om at
de ni oppsagte fortsatt trenger
økonomisk støtte. Det er viktig
at så range som mulig tar et sltfhe
kraftak for at arbeiderne skkl få
tilstrekkelig støtte.
Salget av hvitboka har kommet godt
i gang i Oslo.Enkelte komiteer
har solgt over 100 bøker. Det
viser seg at det er mange som har
interesse av boka.

En komite vi har snakket med hadde studiemøte på boka. Dette var
en av de mest lærerike møtene som
hadde vært i komiteen.
Send stette til:
,Ali Akhtar Malik. Postboks 93
2020 Skedsmokorset.
Postgirokonto

2 28 24 65

SEND ØKWMMI 2TR1TTE TIL CRAMPIGNONARBEIDERNF

SPRE
HAMMERVERK ARBEIDERNES
LØPESEDDEL
I dag 6.september starter behandlinga
av Hammerberksaka i Høyesterett.
Dette skjer 22 år etter at oppsigelsene av de ni arbeiderne fant sted.
To års ventetid er det rettsapparatet har å tilby politisk oppsagte arbeidere. Dette i seg sjøl er et
hardt angrep på arbeidsfolks rettigheter.

På et møte om Hammerverksaka lørdag
3.september uttalte en av de oppsagte
-Inge Dreggevik- følgende om Høyesterett behandlinga:
- Rettsapparatet er avslørt. Gjennom
de dommene vi har fått i byretten og
lagmannsretten har det allerede vist
hvilken klasse det tjerner. Det har
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_gKJEMP FOR DEMOKRATISKE RETTIGHETER
FORSVAR STREIKERETTEN

BILDET: Inge Dreggevik på Hammerverk-horinga lørdag. I bak.
grunnen Eirar Levdahl, formann i Streikestettekomiteen på
Universitetet i Oslo. I Foto: Klassekampen)

vist at det slavisk tjener den ene
parten ved å stole på bedriftsledelsen uten å høre på hva arbeiderne
har å si. Derfor har vi heller ingen
illusjoner om Høyesterett. Men nå
vil dommen få større betydning.
Flere ting må bevises, og da viser
det seg at det rakner fullstendig
for bedriftsledelsen."
Vi må benytte tida da denne saka er
oppe i Høyesterett til å spre mye
propaganda. Aksjonskomiteen har
gitt ut en løpeseddel for kort tid
siden som det er sentralt å spre.
Vi gjenngir har deler av teksten:

14 streikende arbeidere ble sparka
fra Hammerverket 7.april 1975.Dette grover overgrepet påstår bedriften var vanlige definitive oppsigelser. Det er nemlig helt klart at
overgrepet er juridisk ulovlig dersom det var et kamptiltak for å
knekke streiken,få dolk til å gi
opp kampen.
Et vitne i retten sier at da direktør Berner ga ham oppsigelsen
"ønsket Berner ham samtidig velkommen tilbake til jobben hvis vitnet skulle ombestemme seg." Arbeidern som vitnet,benyttet seinere
tilbudet,og jobber i dag på Hammerverket.
På tross av klare fakta har byog lagmannsrett sagt at dette var
definitive oppsigelser,og ikke kamptiltak. Dersom ikke Høyesterett
dømmer bedriften,innebærer det at
arbeidsgivers mulighet til anvende
kamptiltak reelt sett blir lovlig,
på tross av lovens formelle forbud.
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MOT OPPKJØPTE TILLITSMENN
Mot løgner og hets har vi stått
på sannheten. Vi har sett hvordan
direktørene kjøper seg støttespillere blant arbeiderne,gir dem privilegier hvis de vil svikte sine
kamerater.
Tidligere klubbformann ved Hammerverket Johan Quanvik er nå blitt
teknisk funksjonær. Han har motarbeida oss hele tiden,men påstår
for Høyesterett at han jobba for
oss. Denne grove løgna godtar vi
ikke,og har anmeldt ham for falsk
forklaring. Etter snart 4 mnd.
har vi fremdeles ikke hørt et ord
fra politiet.
STOL PÅ EGNE KREFTER
Vi har sett at vi har et forbundsstyre som har falt oss i ryggen
og bekjempa oss fra første dag.

Vi har lært at det er oss selv,
vanlige arbeidsfolk,vi må stole
på,at det er streikestøttekomiteer
lokale klubber og foreninger som
har vært vår :tøtte."

Send støtte til 's
Aksjonmitevd
Norsk Hammerverk,
postboks 3 45
4001 Stavanger
postgiro 3805173

POLITISK OPPSIGELSE VED
NORMA PROSJEKTIL
som over halvparten av arbeiderne
hadde skrivi seg på.
Denne lista var det klubbstyret
sjøl som organiserte. Klubbformannen og sekretæren gikk rundt med
lista etter at de allerede hadde
skrivi seg på.
På samme måten som f.eks. på BE
ser her et klart eksempel på hvordan arbeideraristokrater går fram
for å tjene kapitalen.

BILDET: Norma Prosjektilfabrikk I Oslo. (Foto: Klassekampen)

Onsdag 31.august ble en arbeider
ved Norma Prosjektil i Oslo sagt
opp på politisk grunnlag.
En advarsel som arbeidern fikk
fra bedriftsledelsen uka før forteller mye om hva som ligger bak
oppsigelsen.
Her blir arbeidern "anmodet" om å
avstå fra "Deres form for samfunnspolitisk diskusjon." Et klart uttrykk for at bedriften ønsker yrkesforbud.
Bedriftsledelsen begrunner oppsigelsen med at de ble tvunget til
det og refererer til ei underskriftsliste for å få arbeidern fjerna

Norma Prosjektilfabrikk er en arbeidsplass der folk har vært underbetalt i en årrekke og det er også
dårlige arbeidsforhold der -stoler
som ødelegger ryggen,mye støy og
bråk og dårlige sanitære forhold.
Det er stor gjennomtrekk av folk.
I fjor var det 7 som slutta,to som kom og gikk samme dagen.
"Jeg oppfordrer mine arbeidskamerater til å trekke seg fra lista,
slik som de har gjort på Tromsfisk"
sier den oppsagte.
Støtte kan foreløpig sendes til:
Den oppsagte arbeiderne ved Norma,
Boks 2066, Grunerløkka ,Oslo 5.
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Seier i streik mot
usaklige oppsigelser !

BILDET: Arbeidere på Rainesanleggek (Foto: Klassekampen

Den sit-down streiken som de 110
arbeiderne ved Norcon/Rafnes nylig
gjennomførte mot tariffstridige og
høyst ulovlige oppsigelser av 14
ar,eidskamerater endte med full
seier. Streiken tok til tirsdag
30.august og i slutten av samme
uken måtte oedriften innfri kravet
om rjenninntakelse av de 14 arbeiderne. i tillegg så fikk arbeiderne
gjennom 30% lønn for den tida de
var i streik.
bedriften begrunna oppsigelsene med
at det var nødvendig å gå til innskrenkelser. Den brøyt alle,avtaler. I følge hovedavtalen så har
arbeidsgiverne plikt til å informere arbeiderne om oppsigelser og
permisjoner. Først fredagen før
streiken ble arbeiderne på Norcon
varslet om at noen rørleggerhjelpere
skulle sies opp.Ingen hadde tidligere
hørt noe om nedtrapping. Pandagen
fikk så arbeiderne servert ei ferdig
liste med mlvn på de som skulle
sies opp.
Videre så brøt bedriften en avtale
som går ut på at arbeidere som er
ansatt av leiefirmaer skal sies opp
før folk som er fast ansatt. 0,;så
avtalen om ansinitet ved oppsigelser
ble brudt.

Siktemålet med oppsigelsene ser ut
til, ha vært et ønske om å kvitte
seg med
"trysom ....e" arbeidere.
Blant de oppsagte var bl.a. en hovedtillitsmann som uredd har talt arbeidernes sak. Det er ikke første
gangen dette firmaet går til oppsigelser av"Lrysombe"
orcon-ledelsen har også handlet
fullstendig på egenhånd uten å ha
fått Leskjed fra hovedkontaakt2ren
om nedtrapping av et bestemt antall
folk.
Onddagen mens aksjonen pågikk,gikk
omlag 1000 ar';eiderne ved de 6
Saga-bedriftene til en times sympati-aksjon. De avholdt samtig et
allmannamøte der en av de oppsagte
fikk komme å redegjøre for oppsigelsene. I et vedtak fra dette
møtet het det at nye aksjoner
ville overveies hvis ikke oppsigelsene ble trukket.
På samme måten som tidligere sitdown streiker ved F:Brynhildsen og
Fergen Jernstøperi viser denne aksjonen at det er fullt mulig
å slå tilbake usaklige og politiske oppsigelser. Vi hilser seiern
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Fram for internasjonal
solidaritet
Stått Grunwick arbeiderne I
Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor har motttdlt
følgende brev fra de streikende arbeiderne ved Grunwick
i England:

Grunwick Strike Committee
(APEX fi TGWU)
Date:

\l.)Ct-1)W '11

Dear Brothers and Sisters,
I am writing to you on behalf of the Strike
Committee to thank you for your message of
support. We deeply appreciate the unprecedented help and solidarity that we have received
from the movement.
We are confident that, with the support of
the Trade Union and labour movement and with
the magnificent solidarity of the Crickelwood
and other Branches of the UPW, we will win.
Our victory will be a victory for all Trade
Unionists everywhere in defence of the basic
rights that our movement has fought for for
generations.
We thank you once again for your support and
we ask you to help us maintain the pressure
until we win recognition and re-instatement.

Jeg skriver til dere på vegne av
".3treikekomiteen for å takke dere
for støtteerklæringen. Vi setter
dypt pris på den enestående hjelp
og solidaritet vi har mottatt fra
deres organisasjon.
Vi stoler på at med støtte fra fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen og
med den storartete solidariteten fra
Cricklewood og andre grener av
postfunksjonærforbundet vil vi vinne
Vår seier vil bli en seier for alle
fagorganiserte,hvorsomhelst,i kampen
for den fundamentale rettigheten som
vår bevegelse har slåss for i genera
sjoner.
Vi takker dere nok en gang for deres
støtte og oppfordrer dere om å hjelp
oss å opprettholde presset inntil vi
oppnår godkjennelse og får tilbake
jobbene.

Yours fraternally,
Brert Trades end Labour Hell
375 High Road
Willesden
London 11W10.
Mahmood Ahmad,
Secretary
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George Ward,direktøren ved Grunwick
i London,nekter å bøye seg for
rettskjennelsen fra Court of Enquiry
som gikk ut på at han måtte gjenninnta alle de oppsagte arbeiderne.
Streiken holder fram,og med opptrapping av masseblokkadene og støtten
ellers kan den helt sikkert vinnes!
I juli ble det lagt press på de
streikende for å få dem til å innstille masseblokkadene inntil det
falt dom i Court of Enquiry. Til
tross fra dette presset så var det.
likevel 4000 demonstmanter og vakter utafor bedriftsportene 8/8.
De streikende sa sjøl om presset:
- Det har blitt lagt stort press
på oss for å få oss til å kjøle
situasjonen.i påvente av dom i
"C of E". Vi mener at tempraturen
har blitt kjølt for langt,men
etter dommen i "C of E" har ingen
noen undskyldning for å vente noe
lenger.Da vil vi stå overfor enten
å akseptere et ydmykende nederlag
for George Gard og National Assotiation for freedom,et nederlag
som vil sette fagbevegelsen 50 år
tilbake - eller at vi bruker den
krafta vi rår over.

VI VIL IKKE' koMPRomiss
oG NEDERLAG
Vi ber hele fagbevegelsen å forberede seg på å gi svar på de oppfordringer vi vil komme med de
neste 14 dagene. Med høy stemme
må vi si: VI VIL IKKE KOMBRIMISS
OG NEDERLAG '
Spesielt ber
vi om at masseblokkadene blir
trappet opp og at det blir tatt
koordinerte tiltak for å få stoppet post,vann og elektrisitet
til bedriften - inntil vi er tilbake i jobbene våre og har fått
godtatt fagorganiseringa."
De streikende som for en stor del
er kvinnelige fremmedarbeidere
fra den tredje verden,har gjennom det året streiken har vart
stått overfor en brutal motstander:
George Ward er sjøl medlem av
National Association for freedom
- en brun organisasjon som de streikende karakteriserer som"ekstrem høyre". Denne organisasjonen
har gjennom hele streiken vært
brukt for å knekke de streikende.
Videre så har Ward bygd ut et
system med bedriftspoliti ved bedriften. En lokal politimester

ble presset til å førtidspensjonere seg for å plass i ledelsen
ved Grunwick.
Ward har også vært nært alliert
med det ordinære politiet. F,eks.
så har politiet instalert mikrofoner ved bedriftsportene for
å registrere alt streikevaktene
sier. Og om morggnen er det regulære samarbeidsmøter mellom bedriftsledelsen og politiet hvor
felles slagpban for dagen blir lagt.

Bildet:
En streikevakt grovt mishandlet
av folk fra bedriftsledelsen.
Kan streiken vinnes etter å ha
vart i ett år ?
De streikende sier sjøl:
- Vi har tillit til at med støtte
fra fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen og med den flotte støtten fra Criklewood og andre grener
av Postfunksjonærforbundet vil vi
vinne.Og seiern vil bli en sik=
for alle fagorganiserte i forsvaret av den fundamentale rettigheten som vi har kjempet for
i genrasjonen."
Vi plikter å støtte de streikende
Grunwick-arbeiderne. Deres kamp
for retten til fagorganisering og
for å få bedre arbeidsbetingelser
komiter alle arbeidere til gode.
Også her i Norge har arbeidere
de siste åra kjempet for retten
til fagorganisering. På Tromsfisk
står nå kampen beinhardt for akkurat de samme kravene. Og det
pågikk nylig ei rettsak som arbeidere ved Norsk Champignon reiste
mot arbeidsgivern. De ni pakistanske
arbeiderne det gjelder hadde kjem-
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pet for fagorganisering og blitt
møtt med oppsigelser.
De streikende er sikre på åg seire
og innstilte på om nødvendig å
føre en langvarig kamp,. Men for
å kunne føre en langvarig kamp for å kunne livnære seg,for å gi
ut propaganda og for å reise rundt
til andre arbeidsplasser er det
viktig med økonomisk støtte. Det
er klart at økonomisk støtte fra
folk her til lands ei. vil være et
bra bidrag til at Grunwickarbeiderne seirer :

Derfor:
FRAM FOR INTERNASJONAL SOLIDARITET:
GI ØKONOMISK STØTTE
SEIER I GRUNWICKARBEIDERNES KAMP
FOR RETTEN TIL FAGORGANISERING !
Støtten sendes til:
APEX, Brent Trades and Labour Hall
373, High Road, Willesden
London NW 10.

Gå-sakte aksjon på
Linjegods /Alnabru og Vest
banen
Mandag 29/8 vedtok de omlag 100 arbeiderne ved Linjegodsterminalen på
Alnabru enstemmig å iverksette gåsakte-aksjon. Aksjonen var en protest mot bedriftsledelsens tverrhet
i landsomfattende forhandlinger om
felles bonusavtale.
2. september ga Linjegodsarbeiderne
ut ei pressemelding som utrykker
hensikten med aksjonen. Meldingen
lyder slik:
"Klubbstyret på Linjegods/Alnabru
presiserer at aksjonen som har foregått denne uka etter enstemmig
klubbvedtak,er en demonstrasjon og
en markering av medlemmenes skuffer.:
se etter at bedriftens tilbud på kr.
300 i minstebonus ble kjent.
Denne demonstrasjonen skal vise
bedriftsledelsen at vi på Alnabru er
ikke fornøyd med løfter - men vil ha
garantier.
Samtidig vil understreke at aksjonen
fra første stund har vært begrenset
i tid og det er et samlet klubbmøte
som skal avgjøre denne aksjonene tidsløp.
Vi oppfordrer alle Transportorganiserte Linjegodsarbeidere til å stemme nei til bedriftens forslag ved
uravstemmingen som skal foretas inn
nenfor den 20. september. Denne protestmarkeringen,som nå har spredt seg
til Vestbanen, skal styrke vår felles
forhandlingsposisjon når vi kommer
tilbake til de landsomfattende for-

handlinger over en ny rammeavtale for
bonusen.
Allerede før den første forhandlingsrunde opplyste bedriftsledelsen
i fortrolighet,at hvis vi i Oslo
godtok bedriftens forslag til rammeavtale,ville bedriften sørge for
at vi ville få en adskillig høyere
minstebonus under de lokale tilpasningsforhandlinger i Cslo.
Dette forsøket på å kjøpe oss opp
og dermed tre en dårlig avtale over
hodet på våre arbeidskamerater utenfor Oslo ble avslørt av våre Oslorepresentanter på forhandlingsmøtet
den 25. august. Dette var forbundsledelsen vitne til.
Dermed er vår solidariske holdning
klar. Vi ønsker at alle Linjegodsansatte skal få den best mulige rammeavtale å bygge på når de går inn
i lokale forhandlinger.
For tiden driver Linjegodsledelsen
en kampanje for å få de ansatte
Transportarbeiderne til å stemme ja
til tilbudet på 300 kr. Dette tiltross for at samtlige av de ansattes delegater på forhandlingsmøtet den 25/8 fra alle landsdeler
fant at den ikke kunne anbefales.
Vi ber alle Transport-organiserte
å sette seg grundig inn i protokollen fra forhandlingsmøtet og forhandlingsutvalgets argumenter før
de stemmer over forslaget."
VEDTAK FRA KLUBBEN PÅ LINJEGODS/
VESTBANEN 1. september:
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11Vi ønsker å oppnå mest mulig lik
lønn for alle Linjegodsansatte
rundt om i landet. Vi vil som en
protest mot at Linjegodsledelsen
ikke vil innfri våre krav angående

grunnbonusen,sette ned arbeidsytelsen til et rimelig nivå.
Den nåværende høye arbeidsytelsen vil bli satt ned på de områder
som bonusavtalen omfatter,bl.a.
måling av gods.

Bildet: Linjegodsarbeidere som demonstrerer for
streikeretten.

hvitbok om
EB oppsigelsene
Nå er hvitboka om de politiske oppsigelsene av de 10 arbeiderne ved
elektrisk Bureau i Oslo ferdig.
Boka gir ei oversikt oversikt over
hva som skjedde og hvem som sto
bak oppsigelsene.
Boka ble til gjennom grundige diskusjoner blant de oppsagte og en del
av arbeidskameratenes deres ved 23.
Boka egner seg ypperlig til studier i komiteene og bør selges i et
stort omfang!
Vi gjenngir her deler av konklusjonene i boka:
"VÅRE FEIL
I noen perioder lot vi oss villede av arbeideraristokratiets hets.

Vi beit nesten sjøl på hetsen om
at hver minste diskusjon var "brak"
Noen av oss hørte på dem som hylte
høyest (arbeideraristokratiet),
og trodde til sine tider at alle
de andre mente det samme som dem.
Resultatet av dette var at vi
nesten ble redd vår egen skygge,
særlig etter det første streikeforsøket i 76. Vi trodde da at vi
kunne unngå å få sparken hvis,og
bare hvis,vi var "snille og greie"
mot alle,uannsett blva dem gjore mot
oss og mot arbeidskameratene våre.
n oppsumering av disse feila
mener vi viser at vi i perioder
bøyde oss for arbeideraristokratiet
istedenfor å føre utrettelig kamp
mot det."
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I boka nevnes det også at
sagte kommer til å gå til
for å få jobbene tilbake:
"Vi har bettemt oss for å
sak mot bedriften og noen

BILDET: Ella avdeling i Østensjoveten i Oslo. (Foto: Klasse.
kampen)

de opprettsak
gå til
av streike-

lederne. Kravet vårt er å få jobbene tilbake og få erstatning for
tapt arbeidsfortjeneste. Dette er
det eneste rettferdige,så eti skulle
tro at en domstol ville ta en riktig avgjørelse og støtte oss. Por
er det ikke slik at domstolene vurderer sakene grundig og objektivt,
for deretter å felle rettferdige
dommer ? " Så ➢lbger en kort gjennomgang av rettsbehandlingen i
Hammerverk- og Tigersaka.Konklusjonen blir at vi ikke kan stole på
domstolene.
Men hva er vitsen med å gå til rettsak da? Boka gir svar:
"Rettsaka blir en viktig måte å
føre kampen mot oppsigelsene videre
på. Her skal vi gjennomgå hele historia til 2B-oppsigelsene og få
fram hvem som er ansvarlige og
hvilke metoder de har brukt."
Kjøp boka, den er lærerik

Aktuelt materiale
Oversikt over matriale som kan bestilles fra Streikestøttekontoret:
Hvitbok om streiken ved Norsk Champignon. Pris kr.5,Hvitbok om oppSigelsene ved Elektrisk Bureau.
Hvitbok om konflikten ved Porvernsentret kr. 6,Hvitbok om Hustad-streiken
kr.3,Hvitbok om Linjegods-streiken
kr.8,Referat fra Lagmannsrettens dom i Hammerverksaka kr.5,
Hvitbok om Hammerverk-saka
kr.5,Hvitbok om suspensjonene ved Nord-link
kr.3,Hvitbok om Tiger-saka
kr.5,Hvitbok om oppsigelsene ved Restvik &
kr.5,Løpesedler om Hammerversaka (Høyesterett) kr.0,05
Plata "Stre ik"
komiteene betaler ca. 38 kr.
Innsamlings bøsser: kr.10,-
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