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Bulletin fra
St re ike st øttebevegelsens Informasjonskontor

KLART USAKLIG
OPPSIGELSE AV
RENGJØRINGS ASSISTENT I
18/6 ble en renholdsassistent i Oslo sagt opp på et klart usaklig
grunnlag.Vedkommende er ansatt i rengjøringspatrulien,-som utfører
rengjøring hos eldre og uføre.Arbeidsgiver er Direktøren for konkontoret for Eldreomsorg.Oppsigelsen er klart i strid med arbeidervern loven og er derfor av prisippiell betydning.
Den oppsagte ble ansatt i august
det ikke kommet klage fra noen
1975 og søkte om fast ansettelse
klient,fra noen arbeidskammerater,
i mars 1976.Mens søknaden var til
eller fra hans nærmeste overbehandling var han sykmeldt en
ordnede.Alt dette ble klarlagt
uke.I stedet for å levere sykmeldunder et møte mellom represeningen vanlig tjenestevei,leverte
tanter for Sosiale Etaters Fagadministrasjonen sykmeldingen tilforening (foreninga hans) o konbake til assistenten.Dette førte
toret for Eldreomsorg.(17/6).
til at han ble trukket for en ukes
Foreninga har krevd forhandlinger
lønn.Da han seinere ringte og ba
med sosialrådmannen,men dette ble
om å få lønna si utbetalt,ble dette
avslått.
ordna med skjekk.Men fordi han
sit -down
iflg. administrasjonen opptådde
"ubehersket",har adminstrasjonen
funnet han uegnet til å utføre arEtter avslaget fra Sosialrådbeidet sitt.I løpet av de 10
mannen,vedtok den oppsagtes armånedene han ahr vært ansatt,har
betdskamerater å gå til sit-down
FORTSETTER S.3
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,AMEIDSFOLK LAR SEG
I KKE KUE AV ASPEN GRENS" UGRAS KAMPANJE
På representantskapsmøte i LO 25/5
kom LO-formann Aspengren med uttalelser som sier mye om hva vi
kan vente oss fra 10-ledelsen i
tida framover."Det kreves økt aktivitet i klubber og foreninger
for å få fjernet dette ugraset 11befalte Aspengren.
For å oppnå hva han ønsker har
Aspengren bl.a. foreslått at LOledlsen mer og mer skal overta
arbeidsrettens funksjoner,-at de
sjøl skal bestemme hva som er lovlig og ulovlig.Rettsapparatet slik
det fungerer nå er altså ikke bra
nok for å tilfredsstille LO-ledelsens
behov for kontroll med kampvillige
fagorganiserte.
Landstyret i NTL. er kanskje de
som har kommet lengst i den rettningen som LO-formannen anbefaler.
Mot 1 stemme vedtok styret nylig
at AKP(m-l)s prasis i fagbevegelsen
strir mot fagbevegelsens"vedtekter
og målsetning".
Hvem er dette egentlig et angrep
på? Svaret finner vi ved å se på
hva som har foregått i NTL. det
siste året.Da har tusner av NTLmedlemmer vært i streik for å få
ei demokratisk behandling av innstillinga fra Statens lønnskomite.
For å knekke medlemmenes aktivitet
og kampvilje kom NTL-ledelsen med
uttallige angrep.Da het det at det
var AKP(ml) som sto bak streikene
deres.Streiker som medlemmene
sjøl hadde tatt initiativ til og
som de så som en nødvendighet.Når
landsstyret i NTL. nå kommer med
ville angrep på AKP(ml)s virksomhet,så vet mange av NTL-medlemmene
hvem ledelsen egemtlig ønsker å
ramme -nemlig alle kampvillige
medlemmer.
Landsstyre vedtaket tar også
"ulovlige streiker".Mens hovedavtalen forbyr tillitsmenn å gå
ut i en "ulovlig" streik,så tar
vedtaket i landstyret sikte på
i tillegg å forby tillitsmenn

og medlemmer å yte støtte til
"ulovlige streiker".Dette ytterst
reaksjonære vedtaket forteller mye
om hva LO-ledelser. har planer om
i tida framover.Faktum er at nesten
enhver streik blir stemplet som
"ulovlig" av LO-ledelsen.Vedtaket
fra NTL-styret og Aspengrens kampanje retter seg f.eke mot Linjegodsstreiken og alle som ville
støtte den.
De siste hendingene i Sosiale
Etater gir også en klar pekepinn
på hva LO-ledelsen ønsker.Etter
at styret i Norsk Kommuneforbund
uttallige ganger har forsøkt å
knekke det valgte styret i SEF,
velsigner de nå den nye"gule" foreninga som et reaksjonært mindretall innafor
Sosiale Etater
har dannet.Slike forsøk på å spli -Lt:
foreninger har ikke forekommet
siden 30 åra.

motstand
Den siste tida har det vært en
rekke eksempler på at arbeidsfolk
ikke vil la seg kue av Aspengrens
kneblings forsøk.
I Moss har 17 tillitsmenn
sendt ut en skarp protest mot
Aspengres utfall.Her heter det
bl.a:"I formen så er dette voldsomme angrepet rettet mot AKP(ml)
I virkeligheten favner det langt
videre og retter seg mot alle
arbeidere som står i opposisjon
til LO-ledelsens samarbeidslinje.Opposisjon skal ikke lenger
tolereres og må fjernes med hard
hånd".
8 jernarbeidere på Bryne stiller
Aspengren følgende spørsmål:"Er det
slik å forstå at om vi setter hardt
mot hardt for å få innfridd den
lønnsglidninga som tariffoppgjøret
forutsetter,så får vi LO-formannen
på nakken?".

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

3

usaklig •••
22.0g 23/6,for å kreve oppsigelsen trukket tilbake.Etter denne
sit-downen vil det bli forsøkt
forhandlinger på nytt.Om ikke
dette skulle føre fram,vil de ans
satte gå til ny sit-down.
Etter sit-downen truet arbeidsgivern de ansatte med lock-out og
å stoppe all lønnsutbetaling.
Denne frekke trusselen måtte han
imidlertid seinere trekke tilbake
etter diskusjon med de ansatte.
De ansatte ser saka som prinsipielt viktig.I Sosialavdelingen
er det mange som har usikre ansettelsesforhold.Dersom denne
oppsigelsen ikke blir trukket
oppsigelsen ikke blir slått tilbake så blir arbeidspååssne i
Sosialavdelingen enda mer utrygge enn før.
Arbeidervernloven sier at enhver
usaklig oppsigelse er ulovlig,uansett
om arbeidern er fast ansatt eller 4ikke.Derfor er denne oppsigelsen
et klart brudd på arbeidervernloven.
På samme måte som oppsigelsen på
Hammerverket så representer den et
grovt angrep på arbeidsfolksrettigheter.
SISTE:
Fredag 25/6 Lie oppsigelsen
foreløpig trukket tilbake.
Spørsmålet om fast ansettelse
skal taes opp på nytt om en
måned.Et klart eksempel på at
kamp nytter.

leder --På en rekke arbeidsplasser har
arbeiderne streiket for lønnsglidninger den siste tida.På Stord
gikk f.eks. 2000 arbeidere til
sit-down tiltross for at de ble
gjort oppmerksomme på at det de
gjore var "ulovlig og tariffstridig".Dette viser klart at arbeidsfolk ikke vil la seg slavebinde
av LO-formannen og er et eksempel
til etterfølgelse for andre.

reisebrev-.
isk usikkerhet,solidaritet og politisk lørdom,og på andre sida hvor
direktører og arbeideraristokrater
drøfter"de nødvendige tiltak".
Møteile hadde økonomiske innsamlinger,auksjoner eller lotteri
for å dekke reise/møteutgifter,og
skaffe overskudd.
Vi fikk anledning til å legge fram
Hammerverksaka,våre erfaringer og
hva som skjer framover.På løpesedler og i Hvitbøker er det begrensa hvor mye som kam skrives,
på et møte ep kan en få fram mye
mer bakgrunnsopplysninger,saker
som kan brukes i argumentasjon
på stand og i diskusjoner.Vi kan
fortelle hvor ynkelig bedriftens
folk oppførte seg i rettsalen,
hvordan dommerns "upartiske objektive holdning" gav seg uttrykk,
hvordan dagsavisene sensurerer
og kommer med usakligheter,hvordan
forbundsstyret og klubbledelsen
på Hammerverket helt konkret har
forsvart bedriften fra første dag.
Og viktigst avalt,hvorfor oppsigelsen av en arbeider på grunn av
"vernearbeid/mangende smileferdigheter" og oppsigelsen av
8 arbeidere pga. streMk er et
angrep på hele arbeiderklassen
og alle som skal ut i arbeid,og
hvorfor vi må stå sammen for å
slå dette tilbake.
I disusjonene etter innledningene
var det mange spørsmål på ting
som hadde skjedd ,erfaringer
andre satt inne med osv.Mye blei
retta inn på det videre arbeidet.
Det var stor stemning for å
trappe opp til høsten,før lagmannsretten 11.oktober.
Disse turene var for oss kollosale oppmuntringer,som gav mange
nye erfaringer,og knytta mange
kontakter.Streikestøttekomiteenes
arbeid var imponerende,og vi så
i praksis hva solidaritet betyr.
Når vi sammenfatter denne solidariteten med de hundrevis av
vedtak vi har eet fått fra klubber,foreninger og andre organisasjoner,og all den økonomiske
støtta som har gitt oss mulighet
til å føre kamp,så skimter vi ei
lys framtid.
Geir Sundet.
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REISEBREV FRA
GEIR SUNDET
Streikestøttekomiteene i Nordland,Troms og Finnmark har i løpet av
våren arrangert -`- o "turnear" i forbindelse med Hammerverksaken.Vi
synes turene fungerte utmerket,og vil derfor sumere opp noen av
inntrykkene våra,som kan brukes til etterfølgelse av andre.
Enhver streik trenger støtte,og
for å vinne en rettsak trenger
vi en kraftig opinion og penger
til å føre kamb.Bvretten viste
med all mulig tydelighet at arbeiderklassen må kjempe for sine
rettigheter.Vi får ingenting
gratis i borgerskapets "objektire"
rettsaler.
Vi trenger derfor å komne ut med
saken til flest mulig,og informere
grundigst og best mulig.For å
klare reiseutgifter og bruke tida
effektivt,har flere komiteer gått
sammen om arrngement.
Hvert sted har hatt åpent møte
om. kvelden,forsøkt å arrangere
møter på arbeidsplasser,enten i
pauser for alle arbeiderne,eller
med klubbstyrer/tillitsmenn.For
dat tredje er det forsøkt å få
interju/reportasje i aviser
eller lokalradio.
Vi ønsker støtte fra alle som
vil støtte oss,men den faglige
støtten er spasielt viktig.Derfor synes vi arbeidsplass møter
er spesielt viktig.De stedene
komiteene hadde klart å arrangere slike møter var erfaringene svært gode.Mange arbeidere
kjente Hammerverksaken bare
gjennom"Jern og Metallarbeidern",
medlemsavisa til Jern og met.
Det som har stått der om oss,
kunne like gjerne vært skrevet
av Hammerverkets direktør.
Reaksjonene var derfor mange
steder sterke og positive.Jern
og met. sentralt ønsker"ro" om
saken,og det var derfor vanskelig å få tilatelse til å komme
i enkelte klubber,hvor det
finnes spesielt loyale tillitsmenn.Ved slike turer bør komiteene sterkt forsøke på å få

til arbeidsplassmøter,møter med
klubbstyrer eller enkelttillitsmenn.
Å få interju i avisene var vanskelig.Et eksempel er Finnmark Dagblad
i Vadsø.Dreggevik ble interjuet,men
godkjente ikke at interjuet skulle
trykkes fordi han ikke fikk lese
det igjennom.Det resulterte i førstesideoppslag om "Reisemisjonær mot
LO", bilde av Inge pluss ei halv
sige med halvsanheter og usanheter
som bare kan karakteriseres med et
ord: HETS.

Jeg var i Bodø hvor redaktøren for
avisa ringte redaktør Viksveen i
Rogaland Avis i Stavanger og fikk
beskjed om at det måtte komme minst
mulig ut om denne saken.Ikke noe
interju.Et par uavhengige aviser
var bra.
Den største aktiviteten var konsentrert om åpne møter om kvelden.
Dikt og sanger fikk opp stemninga,
og der var mye bra kultur.Spesielt
var det laga en bra skjets i Bodø
om hva som skjer under en streik,
både blant arbeiderne,med økonomFortsetter side 3.
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betal gjeld til

KONTORETS
ÅPNINGSTIDER
I SOMMER:

informasjonskontoret!

Streikestøttebevegelsens informasjonskontor kommer til å være
oppe i hele sommer.Også i fellesferien.Vi kommer til å overholde
kontortiden 12-17(lørdag10-14).
Dersom det skulle komme en streik
eller aksjon vil om. nødvendig
kontortida bli utvidet.
Når det gjelder utgivelsen av
Handslag,vil det gå som planlagt.
Dvs.at neste nummer(19) vil komme
ut i uke 32,altså med en gang
felles ferien er over.Dersom
eksraordinære ting skulle dukke
opp, vil det komme et ekstranummer
som vil bli sendt til alle kontakter og individuelle abonnenter.
Aktivister som kommer innom
Oslo er velkommen innom kontoret
for å utveksle erfaringer og synspunkter på streikestøttearbeidet.
Vi vil gjerne høre nærmere fra
folk hvordan arbeidet drives utover landet.

En god del streikestøttekomiteer
har gjeld til informasjonskontoret.
Dette kan være nummer av Handslag
som ikke er betalt,matriale som
er bestilt, men ikke oppgjort ol.
De komiteene som fremdeles skylder
for Linjegodsmatriell bør spesielt
raske på med betalinga.Å betale
inn gammel gjeld til innformasjonskontoret vil styreke både vår økonomi,og løse endel regnskapmessige
problemer for oss.For komiteene
vil det utvilsomt være en fordel å
få avsluttet regnskapene for i vår.
Ofte kommer nye folk inn i styrene
på begynnelsen av høsten,og det er
da en fordel om all gjeld er gjort
opp og regneskapet stemmer.Ta et
fast grep om det økonomiske arbeidet.

NB NB NB NB

utfordring
S treikestøttekomiteen i Asker har nylig vedtatt å bevilge Hammerverkarbeiderne fast 500 kr.pr.måned.De utfordrer de andre streikestøttekomiteene til å følge eksemplet.Vi synes dette er et bra
tiltak og oppfordrer komiteene til å følge opp.Hammerverkarbeiderne
trenger fortsatt økonomisk og politisk støtte.

Send støtte til

d]Aksjonmitev
Norsk Hammerverk
k,,
postboks 3 45
4001 Stavanger
postgiro 38051
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KAMPOVERSIKT:

"It'ONALET VED FOR—
I ni.1/4SENTERET TRENGER
ØKT STØTTE
Mandag 21/6 mottok de ansatte
FCI Statens Forvernssenter for
.I,:omane stevning fra arbeids-ctten.De er stevnet for å få
•lent den politiske streiken de
gjennomførte 20-22,mai ulovlig.
')taten ved Forbruker- og Adminitrasjonsdepartementet og Helseg Sosialdepartementet krever at
treiken kjennes ulovlig og tariffstridig og at de saksøkte betaler
.saksomkostninger.5 av de ansatte
' .cpg de respektive fagforbund er
innstevnet.
Saka kommer opp for Arbeidsretten i Oslo 1/7.1 denne forbindelse arrangerer personalet
`ved forvernsenteret en punktdemonsrasjon utafor Arbeidsretten.
De oppfordrer alle som støtter
dem til å møte fram da.
Staten har hittil nektet å forhandle direkte med de ansatte.Nå
håper departementet at streiken
skal bli dømt ulovlig og at de
ansattes kampvilje skal få en
knekk.
Feltseksjonen ved Ungdomskontoret
gjennomførte 21/6 en 2timers politisk demonsrasjonsstreik til
støtte for personalet ved Statens
Forvernsenter.Også andre grupper
innafor sosialsektoren i Oslo har
tidligere vært i streik til støtte
for de ansatte.Dette har vært
breie manifestasjoner av den sympatien personalet ved Forvernsenteret har.

underskriftskam
all j e
En aksjonsform som alle kan delta
i er den underskriftskampanjade
ansaate har satt i verk.Det er det
støøtearbeidet som drives i tida
framover som avgjør om krava blir
innfridd.Underskriftslister kan bestilles fra støttekomiteen eller
Informasjonskontoret.Det er også
fortsatt viktig at det kommer
støtteuttalelser, og en viss pengestøtte er fortsatt nødvendig for
å dekke utgiftene til propagandaen.

VÆR FORBEREDT PÅ KLASSEDOM!
Sjøl om vi i den siste tida har
sett eksempler på at politiske
demonstrasjonsstreiker bar blitt
kjent lovlige i Arbeidsretten,er
det sannsynlig at streiken på
Forvernsenteret blir kjent ulovlig.
I så fall bør fagforeninger,klubber
streikektøttekomiteer og andre
raskt protestere mot et slikt angrep på streikeretten.
SUSPENSJONSTRUSSEL.
På siste møte i landsstyret i
Norsk Kommuneforbund var Forbundsledelsen innstilt på å suspendere
medlemmene som jobber på Forvernsenteret.Det dreier seg om. i alt
12 personer.Det ble imidlertid
vedtatt å utsette saka inntil fler
opplysninger var innhentet.
En suspensjon med begrunnelse at
medlemmene deltok i streiken,uansett om streiken kjennes lovlig
eller ikke i arbeidsretten,vil
være et kraftig angrep på medlemsdemokratiet i fagbevegelsen.Det må
det protesteres kraftig mot.
FULL STØTTE TIL DE ANSATTE VED
STATENS FORVERSENTER:
SLUTT OPP OM UNDERSKEIFTSKAMPANJA:

SEND

s-røTTE TIL:

S"TøTTE Komi TEEN

POs4TaoKs 59 20
Mfl 1 0 RSTUFt
OSLO 3
Pos7G i Ro 2 Q3. 44 -+0

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

NEEVENGÅRDEN SYKEHUS
politiske ansettelser
Svartelisting
Ved Neevengården Sykehus i Bergen
er fire tidligere pleiere nektet
jobb som sommervikarer. De har
alle fått utmerkede attester fra
sykehusledelsen, men søknaden om
sommertikariater avslås med begrunnelsen at det er så mange som
søker. Dette er ikke riktig, bl.a.
hadde forstanderinnen ved sykehusa
et en uke etter at de 4 fikk avslag ikke greidd å skaffe vikarer
for 6 av nattepleierne i 2. ferieperiode. De som i stdet for de 4
etterhvert har blitt ansatt er
forøvrig uten erfaring. Dette går
ut over såvel pasienter som de
andre ansatte.
Bakgrunnen for nektelsen av sommervikariater er klart politisk.
Det har vært flere politiske oppsigelser ved sykehuset. En usaklig
oppsigelse av en nattepleier ble
slått tilbake ifjor høst. Alle 4
har deltatt i disse aksjonene.
De 4 søkerne har prøvd alle formelle veier for å få omgjort avslaget. Dette har ikke nyttet for4
di forstanderinnen nekter å gjøre
noe med saka og forsøker å tie den
ihjel. De 4 har derfor tilslutt
gått ut til offentligheten med en
redegjørelse for det som har xkftilui
skjedd, for å prøve å skape et
opinionspress. Til dette trenger
de støtte. De har bl.- gitt ut en

løpeseddel som kan bestilles fra
Informasjonskontoret. Løpeseddelen_
er på 4 sider + et 2—siders tilleg
Den går grundig inn på saksforlopet og innholdet i den kampen de
fører. Løpeseddelen koster 20 øre
pr. stk,
Send støtte til:
Kjell Marcussen
Astrupsvei 42
5032 Minde

streik på Herøya
200 skiftarbeidere ved Porsgrunn fabrikker på Herøya gikk ti.:
down streik 2.juni.Det var for annen gang på kort tid de gikk tiJ
streik.Streiker. strakk seg over halvannet skift før den ble avblåst.Kravet til arbeiderne går ut på lørdagsfri i forbindelse med
arbeidstidsforkortelsen.Forhandlinger er i gang etter aksjonen.
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voldgift i kryssetsaka
Det er nå klart at regjeringa
kommer til å bruke tvungeh
voldgift i forbindelse med
Krysset-streiken.Dette gjøres
samtidig med at de streikende
får stadig voksende sympati
fra fagorganiserte.Krav om mer
effektiv støtte reises av stadig
flere.I stedet for å iverksette
kraftig boikott av Krysset,går
regjeringa inn for fortsatt
kornleveranse.For å kamuflere
sitt svik overfor de streikende
og å spekulere i tvungen voldgift,snakker LO-toppen luftig
om å lamme hele Nord-Morge midt
i turistsesongen.
For kort tid siden innstevnet
NAF de klart lovlige sympati- .
streikndsomharvætiforbindelse med Krysset for arbeidsretten.Retten kom fram til at
streikene ikke var i uoverensstemmelse med hovedavtalen.
Det har kommet berettiget kritikk fra grunnplanet for den
tregheten LO-toppen og ledelsen
i Handel og Kontor har vist de
5 månedene streiken har pågått.
Dersom effektiv boikott hadde
vært tatt i bruk på et tidlig
tidspunkt hadde mulighetene for
rask seier for de streikende
vært mye større.
Det er mye som tyder på at
kampen ikke vil være over om
tvungen voldgift blir brukt.I
et avisinterju uttaler advokaten
til gillesen- Staff - at Gillesen ikke kommer til å akseptere
en voldgiftsdom. mot seg.På den
andre siden kommer en voldgiftsdom neppe til å innfri kravene
til de streikende,- så det skulle
være grunn til å fortsette kampen.
De 2 jentene har bestemt seg for
å gå tilbake i arbeid mens voldgiften pågår.Gillesen hevder
derimot at jentene er oppsagte,
og nekter foreløpig å la dem få
jobbe.Dette er en klart ulovlig
lockout fra Gillesens side.

Krysset-saka har forøvrig flere
klare paraleller nå.Ved Star Industri i Søgne har to arbeidere
streiket siden 23/2 fordi eiern
ikke vil inngå tariffavtale med dem.
Og i Finnmark vil 30transport arbeidere gå til streik hvis de ikke
får opprettet tariffavtale med
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap.Dette er klare angrep på
arbeidsfolks elementære rettigheter fra arbeidsgivernes side.

vip e?

111.

40, 4MP~Iip

: Arbeiderne ved Alfsen og GunderI son har gjennomført en seier§ rik gå-sakte aksjon mot grove
beskyldninger bedriften kom
med i forbindelse med lokale
$ tariff -forhandlinger.Arbeidernes
å opptreden er et eksempel for
andre.Vi vil kom,e tilbake til
1 sake.
alP
I» am" 4111» II» is»
R • II1P
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REAKSJONÆRE
GROVE SPLITT — ANGREP PA
KoKSVERKARBEIDEPt
ELSESFORSØK
i SOSIALE
SLÅTT TILBAKE
ETATER
Endel medlemmer innafor Sosiale
Etaters Fagforening i Oslo har nå
dannet ei ny "fagfCrening". Det
ser ut til at dette er forberedt
over lengre tid, med forbundsledelsens velsignelse. Mindretallet
som nå danner forening, møtte
ikke opp på det nylig avholdte
ordinære årsmøtet i SEF hvor det
sittende styret fikk full oppslutning. I stdet tar de initiativ til å danne en gul fagforening.
Odd Strand, distriktssekretær i
Norsk Kommuneforbund, møtte opp
på stiftelsesmøtet. Dette viser
at forbundsledelsen er interessert
i å satse på denne nye foreninga.
Arbeidsgiveren møtte også opp på
stiftelsesmøtet. Direktør Gjesteby
fra kontoret for Eldreomsorgen og
Lasse Johannesen, en av toppene
hos lønnsrådmannen, var begge til
stede. Det sier litt om hvilke
interesser den nye foreninga vil
tjene.
Sosiale Etaters Fagforening har
lenge stått for ei konsekvent kamp
linje med støtte til folk som er i
streik. Dette har hele tida hatt
medlemmenes fulle støtte. Kommuneforbundet har mislikt dette og
prøvd med alle midler å få fjernet
kampstyret som foreninga har valgt
Denne linja har ikke ført fram
fordi medlemmene har sluttet opp
om styret sitt. Det som nå forsøkes, er å sette fagbevegelsens regler tilside og bane vegen for
"gule" konkurrerende foreninger.
Dette utspillet kommer fra de samme personene som tidligere på
ulovlig vis suspenderte det lovlig valgte styret i SEF, fordi
dette styret kjempet for medlemmenes interesser.

•

For en tid tilbake stilte 60-70
midlertidig ansatte ved Koksverket
i Mo i Rana krav om høyere lønn,
mer velferdsgoder og større muligheter for fast ansettelse. Det var
brei enigheta om krava og flesteparten av arbeiderne ved Koksverke
stilte seg solidarisk. De midlertidig ansatte satte bl.a. i gang
en underskriftskampanje på krava
for å få støtte fra de andre Koksverksarbeiderne.
Klubbformannen ved verket, Reidar
Rønningsen, mislikte fra første
stund at arbeiderne reiste krav og
aksjonerte. Han karakteriserte den
kampen som arbeiderne reiste som
forsøk på "infiltrasjon", "fraksjonering" og "ulovlig aksjon".
Historier fra Rønningsen for å
mistenkeliggjøre arbeiderne gikk
i lengre tid som føljetong i Rana
Blad.
For å knekke kampen arbeiderne
førte og å få styrket sin egen
tillit, innkalte han til klubbmøte
16/5. Men beskyldningene han hadde
kommet med holdt ikke vann og ble
gjennomskuet på møtet. I stedet
ble bl.a. følgende vedtatt:
- Gruppa det gjelder har i all
hovedsak gått korrekt fram,
- Rana Blads skriverier beklages,
- Kravene sees som rimelige og
støttes.
Hendelsene på Koksverket viser at
reaksjonære fagforeningspamper tkk
ikke skyr løgner og bakvaskelser
for å hindre arbeidsfolk i å reise
kamp for rettferdige krav. Videre
ser vi hvordan DNA-avisa Rana Blad '
spiller sammen med klubbformannen.
Men hendelsene viser også at slike
angrep kan slås tilbake dersom arbeidsfolk står sammen.
41•EINIW
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2000 i sit-down på
Stord
De 2000 arbeiderne på Stord verft har oppnådd en stor seier gjennom
sin militante kamp.Som kjent gikk de til sit-down fordi Akerkonsernets
sentrle ledelse grep inn i lokale lønnsforhandlinger og underkjente
det forslaget som arbeiderne og den lokale ledelsen hadde blitt
enige om.Etter nye forhandlinger oppnådde arbeiderne 1,64 i timen i
tillegg,mens det opprinnelige kravet lød på et tillegg på 1,40.
Derimot må de frafalle kravet om en forhandlingsklausul,dvs. muligheten for nye forhandlinger om ytterligere heving av timelønna på
slutten av perioden.
NAF/MVL har nektet sine medlemsbedrifter å gå utover en ramme på
under 1% i lønnsglidningsforhandlinger.Dette torpederer tariff oppgjøret som nettopp har forutsatt en lokal lønnsglidning på4,5%.
Akerkonsernets handling var en så åpenlys provokasjon at arbeiderne
spontant gikk ut i kamp.På denne måten har de vist for hele arbeiderklassen at det nytter å kjempe gjennom lokale lønnskrav.

STREIK FOR LØNNSKRAV
PA OPPDAL
Fredag 11/6 om morgenen gikk 10 arbeidere ved Oppdal Skiferindustri
A/S til streik.De streikende krevde å bli lønna etter samme avtale
som asinkjørerne hos maskinentrepenørene har.Denne tariffen er i dag
på ca.31 kr.,mens maskinkjørerne ved Oppdal Skiferindustri har en
timelønn på rundt 24 kr.Dette kravet har vært reist i forhandlinger
i fire år uten at bedriften ahr villet gi etter.Tilslutt gikk arbeiderne til full kamp.
Streiken varte fram til tirsdagen etter.Onsdag ble det innledet
forhandlinger der også NAF og Arbeidsmannsforbundet deltok.Det som
kom fram i disse forhandlingene var at bedriften ville legge om til
et nytt lønnssystem fra høsten av.Da vil muligens maskinkjørernes
krav bli innfridd til 100%.Dette ble oppfattet som en konsesjon fra
bedriftens side,og på forbundets forslag ble det så vedtatt å avblåse
videre streikeaksjoner og fortsette forhandlingene for å se hva som
kan oppnås.Vi vil eventuelt komme tilbake til denne saken.

KOMMUNEANSATTE I TRONDHEIM
I STREIK
Torsdag 10/6 var 100 kommuneansatte i Trondheim i streik mot et
arbeiderfientlig forslag som ble fremma i bystyret.Forslaget innebar at de ansatte mistet innflytelse i administrasjonsutvalget,
sor behandler personalsaker.Aksjonen var virkningsfull.Kommunesty.,et vedtok umiddelbart etterpå å utsette forslaget.Alle sentralbord i kommunen var blokert og arbeidet i sentraladminisrasjonen
stoppet opp mens streiken pågikk.Videre ble alle kinoene og
Trøndeladteater stengt.Aksjonen viser at streik nytter.

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

11

SKOLESTREIK I OSLO
9.juni vedtok foreldrene til elevene ved Fossumprovisoriet skole i
Oslo å holde barna borte fra skolen fram til erien.Skolen ligger
i drabantbyen Stovner og holder til i rent provisoriske lokaler.
Skolen er planlagt å være 1-5 årig,mens foreldrenes krav er at
skolen skal utbygges til 1-6 årig.Alternativet for 4-6.trinn ville
ellers være den overfylte Smedstua skole.
Pga. den håpløse situasjonen på Smedstua skole reiste lærerne
krav om raskere utbygging av Fossum skole i fjor høst. Det ble videre
nedsatt et foreldreutvalg på 12 personer. Utvalget sendte for en
stund siden rundt brev til alle foreldrene med oppfordring om å
streike for kravet om rakk utbygging av Smedstua skole som 1 - 6 årig.
90% av foreldrene svarte at de var for streik.
Streiken ble imidlertid avblåst i påvente av forhandlinger, men
ble gjenopptatt kort tid etter fordi forhandlinger ble avslått.
Streiken var 100% effektiv - ingen barn møtte opp til undervisning.
Lærerene ved Smedstua har også gitt sin fulle støtte til streiken,
og de støtter foreldrenes krav om rask utbygging av Fossumskolen.
Lærerne vil ikke godta at de barna det gjelder forblir på Smedstua
skole til høsten.

lso montører i
sit-down

r

Onsdag 16/6. gikk 150 montører på Stord Elektro til sit-down streik.
De ville med det understreke krava sine i pågående lønnsforhandlinger.
Streiken fortsatte dagen etter.Montørene,som jobber på land med
Condeep-plattformen krever enten 90% av den akkorden som plattformarbeiderne har,eller like høy timelønn som selve akkorden lyder på
- 35kr.Montørene truer med utvidet streik dersom ikke blir innfridd
gjennom forhandlinger som skal finne sted.

DE POLITISK OPPSIGELSENE
PÅ UNIVERSITETET I OSLO
SLÅTT TILBAKE!
Den kampen NTL-avdelinga ved Universitetet i Oslo har ført mot
oppsigelsene av sekretæren og nestformannen har ført til seier.
Oppsigelsen av sekretæen i avdelinga,Susan Dyve,er opphevet av
Kirke og Undervisningsdepartementet,og det ser ut til at oppsigelsen av nestformannen blir trukket tilbake.
Seiern er viktig fordi oppsigelsene rettet seg mot progressive
tillitsmenn i fagbevegelsen.De to ble oppsagt fordi de drev tillitmannsarbeid i arbeidstida,- noe de har avtalefestet rett til.
Seiern ble oppnådd fordi avdelinga tok opp kampen.Både ansatte og
studenter protesterte mot oppsigelsene,og NTL-avdelinga forberedte
demonstrasjonsstreik.De har også samlet inn mange underskrifter,
hatt annonser i dagspressa o.l.Dette tvang departementet til å
gripe inn og omgjøre Universitets-ledelsens beslutning.Kamp nytter!
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KVINNENE FRA TIGER !
T._;2-,aka vil neppe komme opp for Byretten i Trondheim før etter
1;. august. Det betyr at støttearbeidet for de tre oppsagte jentene
på Tiger Konfeksjon må fortsette over sommerferien.
De oppsagte trenger både økonomisk og politisk støtte. Spesielt er
underskrifter og støttevedtak fra forenger/klubber av stor betydning
Hvitbøker og underskriftslister kan bestilles fra Informasjonskontoret eller direkte fra Aksjonskomiteen i Trondheim.
Aksjonskomiteen har nylig gitt ut en løpeseddel om rettssaka. Den
tar for seg det politiske innholdet i oppsigelsene og gir en vurdering av mulighetene for å vinne saka. Løpeseddelen er på 4 sider.
Den er gratis og egner seg godt til massespredning fra stands ol i
ei tid hvor streikestøttekomiteene ikke har andre store aksjoner å
jobbe for. Send støtte/bestillinger til:
Aksjonskomiteen for Tiger-arbeiderne
Postboks 1216, Singsaker
7001 Trondheim
Postgiro 3 88 06 22

Streikestøttebevegelsens 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

