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Bulletin fra
Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor

STREIKEN VED NORSK CHAMPIGNON:

FRAM FOR BOIKOTTAKSJONER
KAMP MOT STREIKEBRYTERIET
I over en måned har de ni fremmedarbeiderne ved Norsk Champignon ført en
modig kamp. Wollebekk på sin side har gått til stadig mer brutale angrep på
de streikende. Han har sagt opp alle ni,-- fullstendig usaklig og ulovlig.
Han har trua de som bor på bedriftens brakker med utkastelse. Og han har
kjøpt opp streikebrytere slik at produksjonen og profitten sikres.
Om denne streiken skal vinnes må det skje en forandring og opptrapping av
støttearbeidet. I dag er det Wollebekk som er på offensivenl. Wollebekks produksjon går sin gang og kan får avsetning på soppen sin. For at denne streiken
skal vinnes må Wollebekk tvinges i kne,og det. kan bare skje dersom vi kommer
streikebryteriet til livs og får i gang kraftige boikottaksjoner.
Wollebekk driver beinhard undertrykking av arbeidskrafta. Fremmedarbeiderne som er i streik er blitt
satt til å gjøre andre og verre oppgaver enn det de er ansatte for.
For å få arbeiderne dit han vil,

bruker han ikke navn, men peker som
om de skulle være bikkjer.All opposisjon blir møtt hardt. En kvinne
fra Trinidad som tidliger jrbbba for
Wollebekk så seg lei på undertrykkinga
av de pakistanske fremmedarbeiderne
Fe kis. 5.3
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LEDER:
ZINKENARBEIDERNE TILBAKE I JOBB
Streiken ved Nord-Zink er over. På et streikemøte mandag 11/10,ble det
enstemmig vedtatt å gå tilbake til arbeidet. De streikende var blitt utsatt for et enormt press og gikk til bake til arbeidet for å holde 1)6 enheten i egne rekker og for å fortsette kampen i andre former.
Krava står fortsatt ved lag og arbeiderne vil nøye følge forhandlingene
med bedriften,som skal være sluttførte innen en måend. De streikende gikk
tilbake på jobb med løftet hode og forvisset om at streiken hadde stryrket
dem.
Vi kan enrå ikke oppsumere vårt støttearbeid fullstendig. Det hadde sikkert
svakheter. Men vi kan slå fast at vi gjorde en betydlig innsats på det økonomiske området og vi hjalp de streikende med å spre titusenvis av løpesedler. Komiteene har også styrket seg gjennom streiken. Nye aktivister har
kommet til og nye komiteer er blitt opprettet.

FULL SEIER FOR WESTKAPPARBEIDERNE
En annen viktig streik er avsluttet. Ettter et meklingsmøte sist uke besluttet de fagorganiserte ved Westkapp å gå tilbake til arbeid. De hadde
fått innfridd alle de prisipielle krava. Bl.a, vil de få opprettet tariffavtale. Mens jentene ved Krysset fortsatt står uten jobb og avtale har altså Westkappstreiken ført til full seier. Westkapparbeiderne sto for den
linja at det måtte føres em aktiv streik og at det var nødvendig med en stor
støttebevegelse,

KAMP MOT WOLLEBEKK !
Mens Zinkenstreiken pågikk for full var det vanskelig få ytt den nødvendige støtten til de streikende fremmedarbeiderne ved Norsk Champignon.I tida
som kommer blir det viktig å trappe arbeidet med denne streika kraftig opp
i landsmåle stokk. Det er nødvendig å spre mye propaganda. Det er nødvendig
å jobbe aktivt for å få mange flere støttevedtak fra organisasjoner. Men
framfor alt: Vi må shape en landsomfattende bevegelse for boikott av WoIlebekks sopp. Wollebekk driver brutal undertrykking av arbeiderne.Han har
gitt de streikende oppsigelser,og han har tatt i bruk streikebrytere.Vi
må utløse hat og harme mot Wollebekk og moblisere til kraftige aksjonar
mot han og streikebryterne. Wollebekk har allerede vist svakhetstegn og
streiken skal vinnes'.
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NORSK CHAMPIGNON •••
og tok opp kampen mot Wollebekks metoder.Dette tålte ikke Wollebekk og
slang skjelsord som "din jævla svarting" etter kvinnen. Det endte med at
hun fikk sparken.
Da de ni gikk til streik spredde
Wollebekk løgner om at de hadde truet
de andre fremmedarbeiderne på livet,
-at de var potensielle mordere.
De streikende er videre blitt truet
med fengsel og bortvising fra landet.
Disse eksemplene viser at Wollebekk
er en tyrann som trakaserer arbeiderne
Det er i alle arbeideres interesse
å reagere mot slik undertrykking:
Trakkaseringa har kun en hensikt:
å øke Wollebekks profitt. Den har
også gitt resultater i form av luselønner og at han får arbeiderne til
å gjøre alskens skitt jobber.
Den kampen som. Wollebekkarbeiderne
fører er spesielt viktig fordi det
dreier seg om fremmedarbeidere. Fremmedarbeiderne her i landet undertrykkes spesielt hardt. Myndighetene
legger forholdene tilrette for slavekontrakter.I tillegg er det langt
mer risikalbelt for fremmedarbeidere
å reise kamp. For det første så
møtes de med trusler åla Wollebekk
om fengsel og utkastelse. Det er mye
usikkerthet på hvilke rettigheter de
har og om de har rett til å streike.
Det er også lover som hindrer kamp.
Ved fornyelse av arbeidstillatelse
må det oppgies om arbeidern har forårsakset uro på arbeidsplassen.Er det
tilfelle kan fornyelse bli nektet.

De ni fremmedarbeiderne har stått
overfor et valg. Enten holde kjeft og
finne seg i Wollebekkstraksering eller
ta opp kampen med den risiko for represalier som følger. De har vigt å
ta opp kampen. Om de ni lykkes vil det
bety at fremmedarbeidernes kamp
styrkes kraftig. Nye grupper vil få
tillit til å kunne gjøre oppstand.
Vi må ikke la det stå på dårlig innsats i støttearbeidet hvordan utfallet
skal bli. Kampen er reist åg vi må gi
all den støtten vi kan.Streiken skal
vinnes:

VÅRE KRAV TIL BEDRIFTEN ER DISSE
1) Vi krever al samtlige som har fått varsel om oppsigelse blir tatt inn igjen, med full lønn fur den tida de har blitt hindret i å arbeide ved bedriften.
2) Vi krever at overtidsarbeid på lørdag og søndag godtgjøres med 100%
tillegg til lønna og at beordret overtid fordeles mest mulig på samtlige ansatte. Vi krever etterbetaling av penger vi har tapt på grunn av for lav Overtidsbetaling i tida mai 1974 til juni 1976.
3) Vi krever at del ved nyansellelser skal opprettes ansettelsesavtale hvor
del framgår hvilket arbeidsområde som gjelder for vedkommende. Liknende oppgave over arbeidsområdet for den enkelte skal opprettes for de som
nå er ansatt.
4) 1 tilfeller der de ansatte må vikariere for andre under sykdom o.l. skal
dette skje uten at vedkommende går ned i lønn under vikartjenesten. Dersom noen blir salt til å vikariere for noen i høyere lønnsgruppe, skal
vikaren lønnes etter vedkommende lønnsgruppe. Vikartjenesten skal fordeles på flest mulig ansatte.
5) I bedriftens oppsatte lønnsgrupperinger, som gjelder fra 1/5-76, utgår
lønnsgruppe som nå gjelder for hjelpearbeidere med flere. Følgende arbeidere plasseres i gruppe I, gjeldende for gartnere med flere: Gruppeleder,
lagerleder, kompostleder, sjåfør, vannemann og trucktorer. Alle de øvrige
arbeidere plasseres i gruppe 2 gjeldende for gartneriarbeidere med flere.

Send støtte til:
Streikekomiteen for
arbeiderne
ved Norsk Champignon
si Ali Akhtar
Postboks 93, 2020 Skedsmokorset.
Postgirokonto 2.28.24.65.
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NORSK CHAMPIGNON

Y
LØPESEDDEL
De streikende fremmedarbeiderne har
gitt ut en ny løpeseddel. Denne kan
bestilles fra Streikestøttebevegelsens
Informasjonskontor og må spres i
titusenvis og over hele landet. Sedlen
tar opp Woliebekks undertykking av
arbeiderne,gangen i streika og aksjonsformer.
Grunnen til at ikke bevegelsen mot
Wollebekk er større er ikke at arbeidsfolk liker typer som Wollebekk. Det
skyldes at folk flest har hørt den
falske versjonen om streiken som Arbeiderbladet,Wollebekk og Nakken i
Skog og Land sprer. Streiken vinnes
ikke før vi får brakt sannheten om
hva som har skjedd på Norsk Champignon ut til folk.
Wollebekks ugjerninger vil helt
sikkert vekke harme og hat om de
kommer fram.Derfor er det grunnlag
for en kraftig støttebevegelse.
I tillegg må vi være klar over at
forutsetningen for stor oppslutning
om harde aksjoner mot streikebryterne og boikottaksjoner er folk skjønner
at streiken er rettferdig og nødvendig.
Foreta dristige bestillinger av løpesedlen spre den på gater og oppsøk
folk på dørene. Undertrykkinga skal
for dagen!

VEKK
MED
STREIKE BRYTERNE !
Det er Wollebekks oppkjøpte streikebrytere som nå er den største hindringen for seier i streiken. Om vi
ikke klarer å få fjernet streikebryerne vil Wollebekk fortsatt ha
gode dager.
Det er både norske og utenlandske
arbeidere som er streikebrytere.
Wollebekk har brukt penger for å
lokke dem til seg.En av dem fikk
30 kr. timen i motsetning til 22kr
som han fikk da han tidigere jobbet
for Wollebekk.

Mannen til venstre hete
Åge Gr
I og er en
av streikebryterne!
La han ikke få fred til
å stjele arbeid fra
folk!

Hva vil streikebryteri si?
Det vil si at arbeidere som har
jobbet på stedet i flere år risikerer å miste j/bbbene sine.Streikebryterne stjeler arbeid! Deres oppgave er å svekke arbeidsfolks kamp
FoKTS. S. /2
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BOIKOTT

WOLLEBEKK s
CHAMPIGNONER

KJØP
IKKE

WOLLEBEKK
CHAMPIGNONS
SLOTT .'..E Ffl FAG3k3M.ELERTE
FRErVrNIDI:RBEiDER NE SODt GI . STRED<
VED
NORSK GR.AWCY:C;;:131.1 4/S
R.DWEBOIKCITT ER EN STETTE ';i1. I:£l][5 KAMP MOI • USAKLIGE JPPSIGETSER AV EAGDRGANiSdITT
ARBEIDERE

l'I
• DISKRIMINERING I LØNNS- OG ARICilDSFORHOLD II
Ø
• TRAKASSERING OG TRUSLER

-

ENHET
NORSKE ARBEDERE I
FREMMEDANEMERE

Boikottaksjoner mot Wollebekk må
få sentral plass i tida som kommer.
Dersom det blir fullstendig boikott
vil streiken være vunnet. I dag har
Wollebekk stor avsetning på soppen over
over hele landet.Det gjelder både
resturanter og butikker. Vi er lite
kjent med boikott som kampmiddel og
trenger bedre kunnskap om det. I
USA har landarbeiderne ført langvarige
aksjoner mot streikebryter druer.Det
har vist seg at boikott er et effektivt middel og at butikkene står
maktesløse om det blir stor nok oppslutning om aksjonene.
Butikker som
fører Wollebekksopp er å regne som
streikebrytere.De er en forutsetning
forut Wollebekk kan fortsette trakaseringen av arbeiderne.De er med på
å stjele arbeid fra folk. Derfor må
det være tillat å slå hard til mot
slike butikker. Vi må trappe opp boikottaksjonene i tida som kommer.
Det betyr at komiteane bør kartlegge
hvilke butikker som selger Wollebekksopp og tenke ut hvordan dette salget
mest effektivt kan hindres!,
Pram for effektib.e boikottaksjoner
over hele landet
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ZINKENARBEIDERNE :

"streikestøtitekomitene
har vår fulle tillit"
Den streiken de 150 Zinkenarbeiderne har gjennomført har vært av stor betydning. De reiste en høyst rettferdig kamp mot bedriftsledelsens forsøk på fast,frysing av lønna. Zinkenstreiken har vært vært det mest framskredne eksemplet
på å reise kamp mot et elendig tariffoppgjør og met NAF s direktiv om null
lønnsglidning. Den måten Zinkenarbeiderne har ført streiken på har vært et
eksempel for andre arbeidere. Streikestøttebevegelsen ble stilt overfor en.
stor prøve. Det var bl.a. nødvendig å yte økonomisk støtte til 400 personer.
Av disse grunner er det av stor betydning å oppsumere streiken på en grundig
måte. Foreløpig vil vi nøye oss med å gjenngi et vedtak og en uttalelse fra
streikemøtet den 11/10. En grundigere oppsanering må komme.

I vedtaket og uttalelsen må vi merke oss at arbeiderne legger stor vekt på
den. støtten de fikk fra streikestøttekomiteene. Dette har ført til at de har
bevilget 500 kr. til driften av Informasjonskontoret.
Når vi i tida som kommer forsøker å rekrutere nye aktivister til komiteene
bør vi fortelle folk at komiteene har vært til stor nytte nettopp i denne
streiken.*
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LANDSKONFERANSEN I ODDA
EN STOR SUKSESS !
Den_9. og 10. oktober arrangerte streikekomiteene i Odda en landskonferanse
om støttearbeidet for Zinkenarbeiderne.De streikenede deltok sjøl aktivt på
konferansen og holdt bl.a, innledninger.
Arrangementet begynte lørdagen. Da var det fakkeltog med ca.
200 deltagere. Seienere p4 kvelden var det festmøte.
Søndagen begynte konferansen med 3 innledninger. En om perppektivene på
Zinkenstreiken.En annen om de kreftene som står bak Nord-Zink,-bl.a. svensk
og belgisk monopolkapital. Den siste innledninga tok opp hvordan streikestøttearbeidet kunne styrkes.

Denne landskonferansen var en suksess. Oppslutninga - representanter fra
54 komiteer og 22 faglige tillitsmenn- var absoluttbra. Innholdet av konferansen var av høy kvalitet. Det kom fram mange ideer på hvordan støttearbeidet kunne drives og erfaringer fra hele landet ble lagt fram.
Konferansen betydde mye for de streikende. De fikk et klart bevis på at, det
står en. landsomfattende bevegelse bak dem, og de uttrykte taknemlighet over
at konferansen hadde kommet, i stand.
Vi vil oppfordre representanter som var på konferansen til å sende kommentarer eller Debattinnlegg til Handslgg_ ,spesielt om ting som går på streikestøttearbeid. Vi mener at konferansen har vært av stor betydning for streikestøttebevegelsen og vil komme tilbake til konferansen i neste nr. av Hand-.
slag langt grundigere.
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VEDTAK FRA
STREIKEMØTET
Streikemøtet vedtok at vi gjenopptar arbeidet fra tirsdag den
12. oktober kl. 06.00,
115 av. 148 i streik var på møtet.
Et flertall stemte for fortsatt
streik, men bøyde seg for et
stort mindretall for å holde på
enheten.
Streikemøtet vil videre slå
fast følgende:
a) Våre krav står fortsatt ved lag,
og er fortsatt kr. 2.50 -.5.50 pr.
time.
b) Forhandlingene med bedriftsledelsen skal være gjennomført
innen en mnd. Vi skal holdes løpende orientert om forhandlingenes
gang.
c) Ingen ting kan vedtas over forhandlingobordet på vegne av oss.
d) Arbeiderne i støperiet og elektrolysehallen skal sjøl sammen etter felles gruppemøte, ta stilling til resultatet gjennom gruppevis uravstemming.
Streikekomiteen har vår fulle
tillit og opprettholdes inntil forhandlingsresultaet er tatt stilling til.
Streikekomiteen skal gjøre opp
økonomien og regnskapene - og sende
hilsen til alle som har støttet oss.
En særskildt hilsen skal sendes til
streikestøttekomiteene og de solidariske fagforenigene.
Streikekomiteen har og i oppgave å
lage ei hvitbok om streiken. Det skal

snarest arrangeres en oppsumeringsfest for alle de streikende med familier.
Det innkomne restbeløp settes av
som et Streikestøttefond. Gruppemøtene i støperiet og elektrolysehallen avgjør når penger skal bevilges.
Streikemøtet vedtok en hilsning
og en bevilgning på kr. 1000 både til de streikende arbeiderne
ved Westkapp A/S i Spjelkavik og de
streikende fremmedarbeiderne ved
Norsk Champignon.
Streikemøtet bevilget kr. 500 til
driften av Streikestøttebevegelsens
Informasjonskontor.
Strei k emøtet slo fast følgende
forpliktende vedtak mot forsøk på
trakasering av. de streikende arbeiderne når vi vender tilbake til arbeid:

Skulle det komme trakaseringer mot
en eller flere av oss,vil det være
et angrep på alle. Enhver aksjon
mot en eller flere av dem som har
vært i streik fra bedriftaledelsens
side - eller andre hold- vil bli imøtegått unisont. Slike tiltak vil
være ren terror fra bedriften og vil
ikke bli tålt."
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UTTALELSE FRA
STREIKEMØTET
Vi har på streikemøtet i dag vedtatt å avblåse streiken. Vi går tilbake på
arbeidet fra i morgen, tirsdag den 12.10 kl. 06.00. Gjennom snart treukres
streik har vi stått sammen i kampen for våre rettmessige krav. Ingenting har
i løpet av denne streiken endret vår holdning til klavene. De står fortsatt
ved lag.
Vi har lært mye gjennom denne kampen og fått rike erfaringer som også
andre arbeidere må ta lærdom av.
Vi har opplevd hvordan bedriftsledelsen gjennom systematisk forvrengninger,
hets og bakvaskelser ,har prøvd å knekke moralen blant de streikende. Bedriftsledelsen er representanter for et internasjonalt monopolselskap
håver inn gigantprofitt ved hjelp av utbytting og blodig terror i den 3.
verden.
Vi har opplevd hvordan borgerpressa har framstått som denne ledelsen sitt
villige talerør.
Vi har trukket vkige lærdommer om staten sin rolle som et lydig redskap
for kapitalen. Da bedriften gikk til pernitering av 250 av våre arbeidskamerate
nektet staten å utbetale dem deres rettmessige trygd. Slik kunne bedriftsledelsen ,med staten i ryggen sette i verk en effektiv loek-out. De satte
skjebnen til flere hundre arbeidskamerater på spill for å bruke dem som pressmiddel mot streiken.
Men bedriftsledelsen og staten har ikke stått alene j. dette spillet. Forbundsledelsen og et lite mindretall av lokale pamper - såkalte arbeiderlede•e- har vært deres håndgagne menn. En liten klikk klassesvikere har hatt
til oppgave å knekke streiken innenfra. De har prøvd å skape det - inntrykk at
vi i streik sto ansvarlig for bedriftsledelsens og statens sjonglering med
de permiterte.
Vi har stått last og brst med våre permiterte arbeidskamerater. Vi har fullt
ut st e ttet kravet om dagpenger - og at forbundsledelsen åpner ein streikekasse inntil dette blir innfridd. Vi har delt vår streikekasse med de permiterte. Alt dette står ved. lag ,og vi er de eneste som har stått på de permitertes side.
Vi har samtidig fått oppleve der store solidaritet og støtte som fins blant
arbeidsfolk over hele landet. økonomisk og politisk støtte har strømmet inn
fra fagforeninger, enkeltpersoner - og ikke minst fra. de aktive streikestøttekomiteene. Disse har gjort en svær innsats. Deres arbeid og spesielt
den flotte landskonferanser. for streikestøttearbeidet her i edda den 10/10.
Focr5.
S.
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hammerverksaka:
BEHANDLINGA I LAGMANNSRETTEN AVSLUTTET
Behandlinga av Hammerverksaka j lagmannsretten ble avslutta fredag 15/10
i Stavanger. Dommen vil trolig falle omkring 22/10. Argumentene som legges til grunn for oppsigelsen av Geir Sundet fra bedriftens side er forskjellige fra de som ble presentert i byretten i fjor. Da het det at Geir
Sundet ble sagt opp fordi han drev for mye vernearbeid. Denne oppsigelses-grunnen førte til at protestene mot dommen økte, og har helt sikkert vært
en belastning for bedriftsledelsen. Derfor har de nå funnet det nødvendig
å dikte opp nye grunner.
Fra bedriftsledelsens side blir
det hevdet at Gier Sundet drev
Vernearbeid på tvers av. formannens
råd, Det argumentet !•om blir flittigest brukt er
sundet ikke
var noe aktivum for bedriften på
sikt p.ga at han ikke jobbet fort
nok. Dette er et grurnfalskt argument. Etter press fra arbeidernes
advokat er nå stemplingskortene til
Geir Sundet lagt fram . De er plettfrie. Geir Sundets arbeidskamerater
har gang på gang slått fast at det
ikke var nor å utsette på arbeidet han utførte.
Det som har skjedd i byrette -E og så i lagmannsretten viser at bedriftsledelsen febrilsk skifter gruen for oppsigelsen. Slikt gjør bare folk
som. farer med løgn!
Den reelle grunnen til oppsigelsen av Geir Sundet har hele tiden vært
at bedriften har frykta faglig kamp. De har frykta diskusjon og vernearbeid.Oppososjon tåles ikke.
Det er brutale overgrep ledelsen ved Hammerverk og klubbformann Ouanvik
har begått overfor arbeiderne. Først kom den usaklige oppsigelsen av Geir
Sundet. Arbeidskameratene reagerte berettiget kraftig på denne oppsigelsen
og gikk til sympatistreik. Bedriftens svar var et nytt overgrep:14 arbeidere ble sagt oppå
FULL STØTTE TIL HAD1i ERVERKARBEIDERNE!
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HAMMERVERVERKFILMEN
GIR MULIGHETER FOR
REKRUTERING
Hammerverkfilmen har allerede blitt vist på en rekke steder. Erfaringene
med slike arrangementer ser ut til å være entydig bra. Filmen har gitt langt
flere folk grundig kjennskap til Hammerverksaka,og streikestøttekomiteenes
virksomhet har nådd ut tul fler. Det er helt klart at gjennom denne filmen
kan vi nå ut til folk vi aldri har vært i kontakt med.
En ting er viktig. Forberedelsene til arrangemetene må være grundig. Det
må propaganderes for filmen. Oplegget for appeller o.l. må også diskuteres
skikkelig. Det må sikres appeller om streikestføttekomiteenes oppgaver og nødvendigheten av å gjøre dem større ,
Komiteer vi har snakket med vil oppfordre andre komiteer til å bruke det
tilbudet som filmen er. Bruk filmen for å styrke solidariteten med Hammerverkarbeiderne,for å spre kjennskap til streikestøttekomiteene og for å rekrutere
mange nye aktivister.
Filmen bestilles fra Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor.

UTALELSE
gjør at vi retter en særskilt takk til streikestøttekomiteene. De er en sikker. støtte for arbeidsfolk: i kamp. Vi bevilger kr, 500,-til driften av
Streikestøttebevegelsens Informasjon s kontor.
Vi vil også få uttrykke vår takk og tillit til flertallet i det avgåtte
styret i avd.G1,med fagforeningsformann Fans Sekse i. spissen. De har konsekvent stått skulder ved skulder med oss.
I kontrst med deres rakryggede holdning, blir det sittende forhandlingsutvalget nærmest en karikatur.
Når det skal være ekstraordinært årsmøte og nyvalg i avd. 61,bør vi ~c4e og
de andre arbeiderne ved Zinken møte opp og vite hvem vi skal velge.
Når vi nå avblåser streiken, er det ikke fordi vi føler oss slått,men av
hensyn til enheten blant arbeiderne. Streik er et effektivt middel. Vi har
satt bedriften i klemme - og vi vet at alt som vil komme fram i forhandlinger
over kr. 0,00 ene og alene skyldes vår kamp.
Vi går derfor ikke tilbake i det uvisse,men stiller følgende krav. Ingenting
kan vedtas på vegne av oss over forhandlingsbordet. Vi krever gruppevis avFøkTS. S.
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STREIKEBRYTERNE
mot trakasering og for bedre kår.
Dersom bruk av streikebryere skulle
få innpass betyr det at. hele arbeider klassens stilling svekkes.Arbeidskjøperne vil bruke dette midlet
til å senke lønnene og øke undertrykkinga av arbeidskrafta.
Tidligere er streikebryere blitt
kontant avvist av arbeidsfolk. Ved
Randsfjordkonflikten i 30 åra ble
streikebryterne jagd hjem. På Menstad brøt arbeiderne opp fabrikkportene og "leide" streikebryterne
ut. Det ble satt inn politi med bl.
vannkanoner for å forsvare streikebryterne. Men også politiet ble møtt
kontant. Kanonene ble vendt mot dem,
slik at de ble jagd vekk
Det er ingen ting som forsvarer
streikebrytere. For arbeidsfolk er
de "fredløse nidinger",bom Rudolf

Nilsen sa. Vi har rett til å bruke
harde midler mot dem.
Fredag 15/10 ble det arrangert
en demonstrasjon i området omkring Norsk Champignon. Da Wollebekk ble kålart over dette ble han
så redd at han fant det nødvendig
å permitere alle streikebryterne
og var heller ikke sjøl ved bedriften. Denne demonstrasjoen
viser at kampen mot Wollebwkk kan
føre fram. Om det mobliseres til
massedemonstrasjoner jevnlig utafor Norsk Cha4ignon skal det bli
vanskelig for Wollebekk å holde
produksjoen i gang.
FRAM FOR KAMP MOT WOLLEBEKK,!

FRAM FOR KAMP MOT STREIKEBRYTERNE!

UTTALELSE -- -stemming,og de to gruppene som har vært i streik, skal sammen avgjøre om vi
godtar resultatet eller ikke.
Vi avblåser streiken med løftet hode. Vår klassesolidaritet er styrke. De
erfaringene vi har trukket har styrka oss. Og vi vet at de vil være til eksempel for oss sjøl og arbeiderne over hele landet.'
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