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-Partisekretær Ivar Leveraas innledet onsdag 4. februar en nøye eIs:elagt og godt forberedt hetskampanje mot streikestøttebevegelsen
.1 Norge. Da holdt han et foredrag i Postens partilag av DNA i Oslo.
Manuskriptet til innledninga hens var delt ut til pressa god tid
.i forveien med sperrefrist til dagen etterpå. Avisene, med "ArbeiSerbladet" i spissen, bragte uhumskhetene hans videre med feite typer,
og i utmerket samspill med NRK fikk han spre insinuasjonene sine
vært
, i radio og fjernsyn dagene etterpå. Leveraas påstår at "det nar
innsamlingertil streiker, hvor det ikke har vært streiket en dag,
og til streiker hvor de streikende ikke har sett så mye som en krone
til de innsamlede midler. Vi kjenner også til eksempler på at det er
inneamlet'langt mer penger til den enkelte streik enn det er utbetalt
til de streikende." (Arbeieerbladet 5/2) Når Leveraas blir bedt om
å nevne disse eksemplene, oppgir han det skal ha funnet sted en
innsamlingsaksjon til streikende på Radi2onette i Oslo hvor disse
ikke har fått noen penger. Likedann skal de oppsagte ved Åsgård
Sykehus her i Tromsø heller ikke ha fått noe av det som ble samlet
inn til dem i fjor høst.

LEVERAAS FARER MED USANN-1E1"ER
jette er fullstendig usant: For det første var det ingen streik på
Radionette, men en gå sakte aksjon som hadde økonomisk støtte fra
forbundet og en rekke klubber og foreninger. In tillitsmann uttalte
også at aksjonen klarte seg bra økonomisk. Det ble derfor ikke samlet
inn penger til denne aksjonen, men til de streikende ved Holmenkollbanen i Oslo som var ute i en "ulovlig" streik. Grunnen til at 2adionettearbeiderne ikke fikk slipe penger, var at det ikke ble samlet
inn penger til dem i det hele tatt, og det ble ikke=e -ESHFgEger
til dem på gatene fordi de sjøl ga uttrykk for at de ikke trengte slik
Leveraas' påstand her er altså reint oppspinn!
støtte.
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Beskyldningene om innsamlingsaksjonen til de oppsagte på Iksgård er
likedane fullstendig usanne: Det har aldri vært hevdet at det ble
samlet inn til en streik på Åsgård og de oppsagte disponerte sjøl
over alle pengene som kom inn. De oppsagte sjøl og formannen i
støttekomiteen som eksisterte den gang, har sendt ut pressemeldinger
som grundig dokumenterer at Leveraas farer med usannheter, så vi skal
ikke gå mer detaljert inn på dette her. Dersom ikke "Nordlys" og
'Tromsø" sensurer disse, kan folk lese dem der. Vi vil imidlertid
peke på det gode samarbeidet mellom "Tromsø" og Leveraas i denne saka:
7/2 kan "Tromsø" opplyse at de nekter å trykke es kommentarene som
er til det regnskapet som formannen i den tidligere støttekomiteen
har levert til "Tromsø", og at de har sendt regnskapet med kommentarene
til Ivar Leveraas : Ved å sensurere bort kommentaren, kan "Trowse"
servere løgnene om at de oppsagte sjøl ikke har sett noe til de
innsamlede midlene og at ingen vet hvor det er blitt av overskuddet
fra aksjonen.
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eegge deler stur det nemlig opplysniner om i den bortsensurerte
At folk i kamp som far mer penger enn de trengte,
kommentaren:
gir pengene videre til andre l.amper, er vanlig. jaudaarbeiderne
f.eks. etter eat deres streik var over: "De pengene som står igjen
etter at denne streiken er avsluttet regner vi ikke som våre. Dg vil
bli brukt til å hjelpe andre som kjemper mot uhumske lønnssystemer
og økt utbytting." Noe de også ble.
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ARBEIDSFOLK KAN STOLE PÅ STREIKESTØTTEKOMITEENE , IKKE PÅ HØYRE lie
FOLK OG DNA-PAMPER.
1
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De permanente streikestøttekomiteene som er blitt dannet over hele
landet i det siste, utgjør en fortsettelse av.det støttearbeidet
som har blitt drevet til streikende de siste åra. Av viktige streiker
som det har blitt drevet støttearbeid for de siste åra kan vi nevne:
Kirunastreiken (1969), Streiken ved Oslo Sporveier (1969), Norgesstreiken (1970), Saudastreiken (1970), Austadstreiken (1971), kjøttarbeiderstreiken (1974) heis- og telefonsentralmontørstreiken (1974)
og til de streikende og oppsagte ved A/S Norsk Hammerverk. De fire
førstnevnte streikene var ulovlige sett fra NA".?'s og LO's synspunkt
og kynne ikke vært gjennomførte uten støtte fra grunnplanet i fagbevegelsen og fra uavhengige støttekomiteer. De sistnevnte streikene
var lovlige, men også her spilte støtten, økonomisk og politisk, fra
uavhengige støttekomiteer en viktig rolle.
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Etter telefonsentralmontørstreiken uttalte f.eks.
noen arbeidere fra streikeledelsen dette slik: "Denne streiken har
vist at å opprette streikestøttekomiteer er riktig'! og "1 denne
situasjonen var streikestøttekomiteene, sammensatt av kamp-innstilte
faglige tillitsmenn og folk fra andre grupper arbeidsfolk, av
uvurderlig betydning."
•Det er også verdt å huske akkurat nå at de "ulovlige" streikene ble
bekjempet med nebb og klør av DNA-LO-ledelsen, og at de som drev
støttearbeid til disse ble utsatt for hatske angrep av samme type
som de vi ser nå. Disse angrepene skal blant annet dekke over og
lede oppmerksomheten bort fra at DNA-LO-ledelsen motarbeider arbeidere
i kamp. Dette gjelder ikke bare "ulovlige" streiker: Da DEA-regjeringa
ville knekke heismontørstreiken ved hjelp av tvungen voldgift, kunne
de streikende trosse denne på grunn av all den støtten de hadde fra
utenfor forbundet sitt.

STREIKESTØTTEKOM ITEENS ØKOMON I
Høyrefolka i "Tromsø" og DNA-sekretær Leveraas forsøker med uhørt
frekkhet:å så tvil om de penger som komiteene samler inn virkelig
går til dem som er i kamp. Vi har allerede pekt på vilke høyst tvilsomme motiver som ligger bak denne hetsen. Hetsmakerne er ikke bekymret
over at arbeidere i kamp ikke skal få de penger som blir samlet inn e
de er bekymret over at det blir samlet inn penger i det hele tatt
skyr ingen midler for å forsøke å stoppe dette. Derfor forsøker de
å sverte streikestøttekomiteene. Prinsippene for vår økonomi er slik:
1) Penger som samles inn til bestemte kamper, f.eks. til gammerverkarbeiderne,Får i sin helhet direkte til dem som er i kamp.
2) Kampfondet bygges opp av faste bidrag fra medlemmene i komiteen
og fra andre som ønsker å støtte. Fondet skal gi rask støtte til
nye kamper som bryter ut, ug det er styret som bevilger fra feeet.
Til nå har vi her i Tromsø bevilget 500 kr til Hammerverkarbeiderrle
1500 til de usaklig og politisk oppsagte ved Tiger Konfeksjon i
Trondheim og 1000 til de som streiket ved Orkla Saga på Braskereidfoss.
3) Driftsutgiftene (løpesedler, annonser osv.) dekkes av bidrag fra
medlemmene i komiteen.
Komiteen har egne revisorer som er valgt av medlemmene.
Alle som sjøl er med å støtte kamper skal få se regnskapene våre.
Men på samme måte som arbeidere i kamp ikke forteller motstanderne
sine om hvor mye støtte de får, så vil heller ikke vi legge noe regnskap '''am for de som bekjemper kjempende arbeidere. Dette gjelder
både A. forhold til Høyrefolka i"Tromsø" og til Leveraasene i DNA.
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