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En del stiller spørsmål etterat vi vaigte
å legge ned streiken; var det noen vits
i å streike når vi ikke fikk gjennom
kravene våre og i tillegg mista jobbene?
Til det vil vi som var med i streiken
· svare et ubetinget JA!
Vi hadde bare en vei å gå da Geir ·
Iversen ble usakelig oppsagt, og
forbundsledels~!! ikke ville støtte han: ,
_
Nemlig kampens vei.
Vi ha~ gjennom 3 ½ mnd. i streik,
vunnet mange delseire som det er riktig å oppsummere.
·
Den første seieren er allerede ne_vnt.
Det var en seier for den linja som fører
arbeiderklassen framover at vi valgte
, å kjempe istedet for å la oss kue av
forbundsledelsen og Hustad.
Den andre seieren var at vi ikke lot
·oss knekke av politivolden som ble
brukt mot oss, og de som støtta os&,.
Det var også en seier at forbundsledelsen ikke greidde å splitte enheten
i streiken. De la opp en sjarmoffensiv
overfor Geir Iversen, for å få han til
å gå ut av streiken og godta at f9rbundet lf:ue førte sak f~r han.;.
«Sjarmoffensiven» førte til at v1 ·
gjorde et enstemmig vedtak om at forbundet måtte føre sak for alle som
var med i streiken, fordi vi alle var
usaklig oppsagt. Dette vedtaket _var
en seier for enheten i streiken;.l

Støtta utenfra ~ en styrke!
Vi mener at vi gjennom vår streik
greidde å utvikle solidariteten og kampfellesskapet med andre ved at vi oppfordra alle som kunne, til å støtte oss

aktivt i kampen mot streikebryteriet.
Det var umulig for oss åtte i streiken,
med et flertall kvinner, å bekjempe
streikebryteriet alene. At studenter,
skiftarbeidere og andre hjalp oss med
å gå streikevakt, mener vi er en av årsakene' til at vi holdt ut så lenge som
vi gjorde.
·
Kampfellesskapet som vi utvikla
er ikke et nederlag som alle motstanderne våre; fra forbundsledelsen, pressa
- til partier som SV og DNA, framstiller det, men en seier.
Arbeidsfolk i streik vil alltid tjene
på at den aktive støtta brer seg til andre
arbeidsplasser og andre grupper i
folket. De som vil tape på et slikt fellesskap er kapitalistene og de som
kjemper mot at fagforeningene slcal
bli kamporganisasjoner.

Kamp mot streikebryteri en seier .
Vi tok opp kamp mot streikebryteriet.
Dette ga støtet til terrorkampanjen
fra ledelsen i LO med eksklusjoner og
bakvaskelse. Vi hadde valget da streikebryterne begynte og produksjonen
kom i gang; legge ned kampen eller
fortsette å kjempe for å forsvare arbeidsplassene våre. Vi valgte det siste,
og det var det eneste riktige! :Vi tok
opp de stolte tradisjonene kampvillige
arbeidere alltid har benytta seg av når
arbeidskjøperne har satt inn streikebrytere under streiker. Hustad-streiken
bidro til å øke forståelsen hos mange
om at kamp mot streikebryteri er nødvendig.

Sjøi om vi ikke vant kampen mot
streikebryteriet, har vi vist veien framover. Vår kamp vil føre til at det blir
lettere for streikende arbeidere i framtia å ta opp kampen mot streikebryteri
og VINNE!
Hustadstreik_e n var en streik på en
liten arbeidsplass, som omfatta få
arbeidere. Streiken fikk etterhvert en
omfattende karakter og dreide seg om
mye mer enn å få en usakelig oppsagt
arbeider tilbake i arbeid .
. LO-ledelsen ble desperate over den
«ubetydelige» Hustadstreiken, fordi
de ikke visste hvordan de skulle greie
· å splitte streiken. Aldri har en ledelse
i et fagforbund avslørt seg så grundig.
·Deres ville og løgnaktige angrep på oss
i streiken og organiseringa av streikebrytere, savner sidestykke, likeledes
eksklusjonene av alle oss som var med
i streiken og var tilslutta NNN. Ledet~
sen i LO har løfta en stein for å slippe
den på sine egne føtter!

Enheten holdt i 3 ½ mnd.
Hustadstreiken har vist at små streiker
kan bli svært viktige. Den har også
vist at arbeidere i en typisk kvinnebransje med dårlige kamptradisjoner
kan reise hodet og holde stand mot
LO-pamper, kapitalister og politi i
over 3 mnd., med enheten i behold!
Vi håper våre erfaringer som kommer fram i denne kvitboka vil øke
kampbevisstheten hos mange arbeidsfolk, og være en hjelp til å gjennomføre vellykka streiker i framtia.

Ansvarlig utgiver:
Aksjonskomiteen for de
oppsagte Hus~ad-arbeiderne.
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Et år med kamp.
Husta'it avviste lokale forhandlinger
helt fra første stund.
22. mars
April-mal

To tillitskvinner ble valgt.
I perioden april-mal var det ett
forhandlingsmøte mellom tillitskvinnene, repr. for styret i avd. 17
og Hustad. Vi fikk Igjennom noen
mindre krav. Vi krevde flere
møter, men Hustad hadde tydeligvis bestemt seg for 11 sabotere alle
videre lokale .fcirhandlingerl En. hver småsak måtte nå om forbundet.
1. juni
Forhandlingsmøte hvor repr for
LO og NAF deltok. NAF . kjørte
offensivt på 11 fjerne tillitskvinna
· som Ikke "fulgte ånden i Hovedavtalen". Hva slags ånd var dette?
Var det 11 Innstille alle krava? - 11
legge ned alt aktivt faglig arbeid?
8.juni
De fagorganiserte på Hustad
protesterte mot Hustads forsøk på
11 ta fra tillitskvinna vervet. Hun
hadde deres fulle støtte.
13. juli
Nytt forhandlingsmøte hvor LO og
NAF møtte. LOs juridiske kontor
hadde funnet at ti li itskvi nr.a hadde
fungert korrekt som tillitskvinne.
NAF trakk kravet om at hun skulle
fjernes. Lønnsplasserlngssaken ble
delvis ordnet. Forbundssekretær
R. Kolstad i NNN foreslo at
tillitskvinnene skulle oppgi kravet
om 100% på overtid. Det betyr:
Hun gikk Inn for 11 la arbeidsgiveren få bryte overenskomsten
han sjøl hadde bundet seg til!
15. august Hustad sier opp ei 16-årig,jente på
falskt grunnlag. Hun hadde fått
jobben på vanlig måte gjennom
avertissement. Nå påsto Hustad
plutselig at hun var vikar! Hun
jobba på lageret der det bare var 2
og hardt arbeidspress . Oppsigelsen
vakte stor harme. Hun ble sagt opp
fordi 16-åringer ikke kan jobbe sli
mye overtid som Hustad ønska -

13.sept.

20.sept.

21.sept.

Oppsigelsen av Geir

1.nov:

Tillitskvinna ba om møte med
Hustad. Hustad avviste møte.
Underskriftslista.
27. august ·Hu stad · starter
underskrifts•
kampanje for 11 få to arbeidere
fjerna, deriblandt tillitskvinna. Det
ble bevist at Hustad sjøl laga lista.
Egenhendig tok han person etter
person for . seg og la på denne
måten stort press på dem for at de
skulle skrive under. Hvem skreiv
på? Hustad sjøl, uorganiserte og ei
fagorganisert, Hanna Tørstad, hun
som i dag er streikebryter!
1.sept.
De fagorganiserte på Hustad vedtar
en uttalelse som krever oppsigelsen
av 16-åringen trukket tilbake og
som tar avstand fra Hustads
underskriftskampanje.
9.sept.
Forhandlingsmøte hvor LO og
NAF deltar . På forhånd hadde
Ruth Kolstad fra forbundsledelsen
hevda 'at Hustads liste var verdiløs,
at tillitskvinnene hadde · herines
fulle støtte.
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På møtet var R. Kolsta·d passiv I
forhold til NAF. Hun fikk ikke
trukket lista til Hustad. Tvert om
pekte hun på hvor skadelig de
fagorganisertes uttalelse var! Igjen
var forbundets linje 11 gå mot alle
·1okale initiativ. På møtet dreiv R.
Kolstad åpen fraksjone ring med
NAF og Hustad. .
Møte med styrerep. for avd. 17.
Det viste seg at R. Kolstad hadde
oppfordret styret til 11 gå bak
ryggen på ti Ilitskvi nnene for 11
organisere de som sto på Hustads
underskriftsliste. På denne måten
ville lista til Hustad få mer tyngde.
Styrerepr. var enig I at R. Kolstads
forslag var ugunstig for dem og bra
for Hustad slik situasjonen var.
Allmannamøte på Hustad · etter
forslag fra LO og NAF . Ingen
resultater.
På et styremøte etter allmøte, ble
det satt str~k over det som hadde
skjedd. Vi støtter da denne prata.kollen.
Møte i hermetikkarbeiderners forening. Det ble fatta vedtak soin
tok avstand fra lista til Hustad. Det
ble også vedtatt 11 vurdere tiltak
mot den fagorganiserte ·som sto på
Hustads liste og behandle søknader
om medlemskap fra de andre på
lista på særskilt måte.
R. Kolstad deltok på · møtet og
gikk mot vedtakene og mot at de
..skulle ?ffentliggjøresl

10. nov.

16.nov.

18.nov.

22.nov.

Hustad si.e r opp Geir Iversen,
Oppsigelsen kom etter at prøvetida
var utgått og mens Geir var
sjukmeldt. Oppsigelsen var klart
ulovlig. Dette ble da også seinere
slått fast av Los juddiske kontor.
Hustad hadde tidligere ymta frampå om at Geir ikke kom til 11 bli på
plassen lenge. Var det fordi han
tidlig hadde fagorganisert seg og
støtta
till itskvirmene.
Tillitskvinnene hadde · bedt om møte
med Hustad så snart ryktene om
oppsigelse tok til 11 svirre. Hustad
nekta møte - noe han i h.h .t
H"ovedavtalen § 9 er pålagt.
Først 10 dager etter oppsjgelsen
fikk vi · til et møte med Hustad.
Hustad var ikke villig til · å fire en
tomme på oppsigelsen.
Repr. for foreningsstyret kom på
bedriften for å ta opp oppsigelsen
med Hustad. Møtet ble resultatløs.
Forbundet ble underretta samme
dag.
Tillitskvinnene ba forbundet om å
kreve at Geir skulle få jobbe til
møte mellom LO og NAF var
avholdt. Dette måtte være et
minimumskrav.
R. Kolstad hadde lovet å kontakte
de streikende den 19. Hun ringte
ikke og de streikende måtte sjøl
ringe forbundet . Forbundet hadde
Ingen forslag til hva som kunne
gjøres.
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23.nov.
24. nov.

25.nov.

R. Kolstad fortalte at Geir ikke
fikk fortsette til møte mellom Lb
og NAF var avholdt.
De fagorganiserte trua med sitdown for å forsvare Geir. LOsektretær R. Haugen ringte ved
arbeidstidas slutt og spurte om
aksjonen kunne blåses av dersom
Geir fikk fortsette inntil el avklaring hadde funnet sted. Til det
svarte vi ja.
li-telegram fra forbundet v/R . ·Kolstad om at saken skulle opp · i
Forliksrådet og at forbundet
mente oppsigelsen var usakelig.
Pet var uvisst når saken kom opp.
Men vi måtte ikke gå til aksjon!
Det var uvisst når saken kom opp.
Men vi måtte fortsette til møtet i
Forliksrådet. Det betydde : Forbundet godtak at · Hustad fikk
sende Geir ut i arbeidsløshet' uten
no.en· løfter eiler sikkerhet. Men vi
kunne ikke finne oss i dette! Kl.
12 gikk 9 av oss til sit-<lown. Fra
mandag 29. gikk vi arbeidere ved
kjøkken- og lageravdelinga til full
streik da vi ble nekta å komme inn
i produksjonslokalene.

· Streikem
26/ 11-76
27/ 11-76
2728/ 11 -76
29/ 11-76

30/ 11-76

1/12-76
2/ 12-76
3/ 11-76

v( oppholdt oss inne i fabrikken og
hadde fort satt sit-ned aksjon.
Vi forhindret at varer pakket av
streikebrytere ble kjørt ut.
Vi fikk mobilisert sympatisører av
streiken til å gå streikevakt rundt
fabrikken hele døgnet.
Da vi kom på jobb var dørene låste
og 7 av oss i streiken og den oppsagte arb.kam. pluss 2 tilskuere ble
arrestert, da vi nektet å la streikebrytervarer bli kjørt ut.
Vi holdt pressekonferanse. På kvelden
hadde vi et møte med R. Kolstad,
hvor hun ba oss gå tilbake til jobben
neste dag - uten at vi hadde garanti
på å komme inn og uten at et av
kravene våre var innfridde. R. Kolstad
ville (kunne) ikke ta avstand fra
politivolden som var blitt øvd i mot
oss.
Mottok brev fra Hustad hvor han
gav oss kollektiv oppsigelse samt
opplysning om at innestående lønn
og feriepenger ~ille bli tatt fra oss.
Hustad forsøkte å kjøre ned 6 av
oss i streiken. Vi anmeldte ham.
Vi avholdte et støttemøte i Tr.heim
hvor det var 600 folk og det ble
samlet inn 8 000 kr.
Punktdemonstrasjon på torvet :
Trondheim.
Forbundsledelsen kom med trussel
om å ekskludere de to tidligere tillitskvinnene.
SV 's Faglige utvalg i Tr.heim innkalte enkelte av oss i streiken til et
møte, der de ba oss gå tilbake til
jobben og legge ned streiken.
Det ble gjort henvendelse til arbeidskontoret i Tr.heim om ikke å formidle jobber til Hustad .

8/12-76

Vi reiste krav ril fagforeninga vår
om et møle på eksklusjons1ruslene.
13/12-76 Geir Iversen (den førsle usaklig oppsagle) mølle J-fustad i forliksrådet.
Ingen resultal.
13/12-76 Vi overleverer åpent brev til Ruth
Kolstad med forespørsel om hva
. forbundsledelsen vil foreta seg m.h.t.
resultatet i Forliksrådet og m.h.t. at
Herlof Hustad har sagt oss opp kollektivt. 1 tillegg protesterer vi mot
trusselen om eksklusjon av de tidligere
tillitskvinnene. (Brevet overleveres
Ruth Kolstad på hotellrommet hennes
hvor hun spanderer Vermouth på .
foreningsstyret).

14/12-76
21112:16

forsøk.
23/12-76

2728/ 12-76

28/12-76
31/12-76

2/ 1-77

3/ 1-77

Demonstrasjonstog i Tr.heim hvor
ca. 300 deltok.
Herlof Hustad· slo ned to kvinnelige
streikevakter da de var i bedriften
for å se hvem som var streikebrytere.
Han ble anmeldt for bl.a. drapsOppropet imot politivolden samla
1 080 underskrifter.
Geir Iversen får beskjed fra R. Kolstad om at han skal til LO's juridiske kontor i Oslo «for å fortelle
om sine arbeidsoppgaver ved M.
Hustad & Co. A/S».
De forhenværende tillitskvinnene
får beskjed om at de skal ekskluderes. De får 1 - en uke i svarfrist.
SV kjører ut i mot oss i Adresseavisen i Tr.heim og beskylder oss
for at partiets navn «frekt og grovt»
er blitt unyttet i annonsen av 23/12
mot politivolden.
Geir Iversen reiste til Oslo (juridisk
kontor). En representant for de
streikende møtte han og R. Kolstad.
på Fornebu. R. Kolstad ble flat som
ei pannek~ke! ___ _
Møte på juridisk kontor:-Represen·t anten for de streikende ble kastet
ut på gangen.

4/ 1-77

6/ 1-77
11 / 1-77

12/ 1-77

13/ 1-77

14/ 1-77

15/ 1-77
17/ 1-77
20/ 1-77

22/1-77

27/ 1-77

Vi mollok krav fra poliliet om å belale 300 kr hver fordi vi hindret
s1reikcbry1ervarer i å bli u1kjørt
c1en 29/ 11-76.
Vi i slreiken gjorde el enstemmig
vedtak som krevde ar forbundet
skulle ra seg av alle oppsigelsene eUer
ingen.
Styret i lokalgruppa (7 stk.) av NTL
(Tr.heim) suspendert p.g.a. støllen
de hadde gitt oss.
De forhenværende tillitskvinnene
ekskludert! Noen fra streiken
reiste til Rørvik for . å snakke med
arbeiderne ved en fiskmatfabrikk
som sendte varer til M . Hustad.
Vi sendte ei støtteuttalelse til de 7
suspenderte ved NTL.
Vi sendte også brev til den lokale
fagforeninga vår med forslag til uttalelser vi ville ta opp på neste fagforeningsmøte.
Fylkessjef Eile.r tsen i Tr.heim sier at
arbeidskontoret vil formidle jobber
til Hustad.
I Adresseavisen kan vi nå lese at LO .
har fått nok, og at de ikke vil føre
sak for Geir Iversen.
Produksjonen tar nå til igjen ved
Hustad, etter å ha ligget nede i 7
uker. - Nye streikbrytere begynner.
Aksjonsuke til støtte for oss starter.
Vi sender et nytt brev til arbeidskontoret som blir oppfordret til ikke å
formidle jobber til Hustad. Hetsen
mot oss i avisene start~r.
På dagen var det demonstrasjonstog med ca 400 folk.
Aksjonsuka avslutta med et festmøte
på kvelden hvor bl.a. Johanna
Swartz deltok. Ca 300 folk var der,
og det ble samla inn ca. 10000 kr.
ca. 100 me'.lllesker utenfor bedriften
for å hindf e at streikebryterne skulle
komme på johb. 9 personer ble arrestert og s"tt i eneceller.

I / 2-77

Vi ble angrepel av NKP i Arbeider·
avisa i Tr.h~m.
2/ 2-77 .Vi søk1e om å bli intervjuer i lokalradioen.
5/ 2-77 Kommunalminisler Leif Aune stopper arbeidsformidlingen til Hustad.
9/ 2-77 Streikebryter Geir Rønning slår ei
av jentene i streiken i ansiktet, da
hun står streikevakt. Han var beruset. Forholdet anmeldes.
11/ 2-77 De forhenværende tillitskvinnene
sender anke til landstyret i NNN ang.
eksklusjonene.
12/ 2-77 Oktober-bokhandelen i Tr.heim mottok bombetrussel fordi de støllet
streiken vår. Vi fikk inn et innlegg i
Arbeider-avisa i Tr.heim . Samorganisasjonens styre i Tr.heim mot oss.
Terrorkampanjen til NNN-ledelsen er
i full gang.
14/ 2-77 Resten av oss organiserte i streiken
ble ekskludert fra NNN. Vi var 5 stk.
21/ 2-77 Vi var i forliksrådet og møtte Hustad
ang. den usaklige og kollektive oppsigelsen av oss 8 i streiken (uten
resultater).
24/ 2~77 Det ble avholdt møte i ·fagforeningen
vår, vi ble nektet adgang.
En kvinnelig arbeider fra FrioGrill
i Tr. heim blir suspendert fordi hun
hadde reisi forslag om stølle til oss.
.27/ }.-77 Streikesføttemøte med deltagelse fra
brygga i Oslo og linjegodsarbeidere
ved Alnabru ble avholdt i Tr.heim.
6/ 3-66 Intervjuet av to . talsmenn fra streiken vår kom i halve opplaget av
VG! Sensurert bort i resten av opplaget!
10/ 3-77 Vi avblåser streiken, og holder pressekonferanse.
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Aksjon utenfor Hustad Fiskmatfabrikk.
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STREIKEN
ET RESULTAT AV
.
HUSTADS OVERGREP OG
FORBUNDSLEDELSENS SVIK
Hustad fiskmatfabrikk i Trondheim
har 16 heltidsansatte arbeidere ·fordelt
på fiskmatproduksjon, lager- og sjåførarbeid. Det produseres fiskepudding, fiskekaker og fiskeboller ved
fabrikken. Utenom produksjonen foregår det omsetning av fisk.

M. Hustad & Co A/S - lang
tradisjon i undertrykking!
Daglig leder for firmaet er Herlof
Hustad, men det er faren, Magnus Olai
Hustad, som eier fabrikken. Det går
mange historier om hvor dårlig «senior»
Hustad behandla arbeidsfolket sitt.
Dessuten er det en kjent sak at innehaveren av Hustad fiskmatfabrikk
ble dømt for landssvik etter krigen
fordi han bl.a. anga gode «jøssinger»
og ga penger til Nasjonal Samling. I
tillegg ble firmaet dømt for en rekke
økonomiske misligheter som skatte, svindel, svartebørsvirksomhet og ulovlig handel med·-tyskefne i forbindelse
med siste krig.
Nazi-fortia til seniorsjefen av firmaet
er riktig å trekke fram i forbindelse med
konflikten vi har stått oppe i, fordi
arbeiderforakten som vi har blitt møtt
med av juniorsjef Herlof Hustad ikke
er tilfeldig, men den har lange tradisjoner i firmaet.

Nyopp-pussa WC.

6

Forholda på arbeidsplassen'.
,

Arbeidsplassen preges av at det ikke har
foregått nevneverdige forbedringer av
utstyr og lokaler de siste 20 åra. Hver
gang arbeiderne_har krevd «noe nytt»
har svaret fra Herlof Hustad vært:
«I 20 år har det vært sånn, det må gå
an å greie seg nå også». Dessuten har
trusler om å legge ned fabrikken ofte
blitt benytta av Hustad når arbeiderne
har krevd tarifflønn, like mange ferieavløsere som antall arbeidere i ferien
og 100 OJo overtidsbetaling der overenskomsten slår dette fast.
I 20 år har det vært ca. 7°C i produksjonslokalene om vinteren i tillegg til
trekk fra vinduer og åpne dører. Arbeidlokalene har aldri vært oppvarma. På
dametoalettet var det 3°c om vinteren,
helt til vi sist vinter fikk kjempa igjennom at vf skulle få ovn på dametoalettet. Som en følge av kulden, har
underlivsplager blant de kvinnelige arbeiderne vært vanlig.
Det har aldri vært anledning til å
tørke våte klær og sko. Ofte har arbeiderne jobba i fuktig og vått arbeidstøy.
Arbeidstilsynet har flere ganger vært
på arbeidsplassen og påpekt skriftlig
at det skulle sørges for skikkelig oppvarming av lokalene. Først i 1976 ble
det satt inn vifteovner på ei avdeling

og på toalettene. Dette var et resultat
av at arbeiderne på plassen sto samla
bak dette kravet og at arbeidstilsynet
kom med gjentatte purringer!

Sanitære forhold
Herlof Hustad har aldri brydd seg om
at reinholdet i fabrikken har vært dårlig. Dette førte til at varer ofte ble kjørt
ut til kundene i «sure» uvaska kasser.
. Helserådet har vært på fabrikken
jevnlig, men det har ikke skjedd store
forandringer av den grunn'. Vi så aldri
at de f.eks. tok bakterieprøver av
· maten som ble produsert eller av redskapene vi brukte.
På Hustad var det vanlig at musa
spankulerte fritt omkring blant fiskmaten og la igjen visittkort. Vi nekta
å pakke fiskmat med muslort på, noe
som førte til at HtJStad beskyldte oss for
· å være ansvarlige for store pengetap!
For å · bli kvitt musa, ble rottegift
lagt ut åpent blant utildekkede mat' varer! Selv i små doser kan rottegift
være dødelig.
Streiken vår retta seg også mot de
dårlige sanitære forholda ved bedriften.
Vi. krevde flere folk, slik at reinholdet
kunne forbedres. Dårlige hygieniske
forhold går dessuten ikke bare utover
arbeiderne, men også alle de som kjøper
og spiser maten.

Rottegift blant maten.
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Usakelige oppsigelser vanlig!
Usakelige oppsigelser er ikke noe nytt
ved Hustad fiskmatfabrikk . Ofte har
folk blitt oppsagt mens de har gått sjuke~
meldt, slik som Geir Iversen ble. Hustad
har også sagt opp folk etterat de har
blitt friskmeldt. - Arbeidsplassen har
vært prega av stor gjennomtrekk av
folk. I løpet av det siste året slutta 10 stk.

Ingen fagforening.
Mange vil sikker spørre; «Hvorfor
gjorde ikke arbeiderne noe før for å for- ·
bedre situasjonen?» Årsaken er at det
aldri har vært ei sterk fagforening på
arbeidsplassen. Få arbeidere har vært
organisert. I tillegg har Herlof Hustad
med sin arbeiderfiendtlige holdning
greidd å skremme folk fra å ta på seg
tillitsverv ved bedriften.

Nye tillitskvinner valgt.
I løpet av det siste året organiserte de
fleste arbeiderne seg på · kjøkken og
lageravdelinga. Det ble valgt to tillitskvinner som fikk i oppgave å ta opp
krav som bl.a. varme i arbeidslokalene,
tarifflønn og skikkelig overtidsbetaling.
Hustad viste fra første stund av
uvilje mot tillitsfolkene og nekta å ta
møter på helt selvfølgelige saker, noe
som førte til at den minste sak ble overført til LO og NAF. En av disse var at
en ungdom ikke fikk tarifflønn. Da tillitskvinnene tok opp dette med Hustad,
kunne han fortelle oss at han gikk etter
sin egen tariff, som han hadde i skrivebordsskuffa!
Hustad gikk ikke av veien for å si
at han ikke ville ha tillitsmannsordning
på bedriften. Det tok altfor lang tid påsto han, og dessuten hadde det fungert
utmerket i 20 år med at hver enkelt
arbeider kom opp til han og snakka for
seg sjøl.

ledelsen i NNN. LO's juridiske kontor
kom seinere fram til at tillitskvinna
hadde fungert korrekt. Denne saken
sammen en del andre ble tatt opp på et
møte mellom LO og NAF i Arbeidsgiverforeninga der bl.a. Hustad og tillitsfolkene var til stede.

Erfaringer med forbundet.
På dette møtet måtte Hustad og NAF
trekke tilbake forslaget sitt om at den
ene tillitskvinna skulle fjernes fra vervet
sitt, fordi det ikke fantes bevis for påstanden om at tillitskvinna ikke hadde
fulgt «ånden i Hovedavtalen».
.Kravet om 100 % for overtidsarbeid
der overenskomsten slår dette fast ble
også tatt opp. «Vår» representant Ruth
Kolstad fra NNN, gikk ifra dette kravet,
fordi Hustad og NAF hadde vært så
generøse å trekke tilbake sitt «meningsløse» forslag.
Ruth Kolstad «solgte)> vårt opplagte
krav for å understreke «samarbeidsånden» overfor Hustad og NAF.
Hestehandelpolitikken fra Ruth Kolstad si sie ble betegna som svik av de
organiserte arbeiderne på Hustad.
Forsøket på å fjerne ei av de tillitsvalgte fra vervet sitt lærte oss at Herlof
Hustad var villig til å benytte alle me. toder for å få igjennom viljen sin, og
«herje» etter sitt eget hode.
På den andre sia lærte den oss at vi
var i stand til å kjempe imot angrep,
dersom vi arbeidere står sammen!

Hustad prøver å si opp tillitskvinnene
Like etter angrepet på den ene tillitskvinna, sa Herlof Hustad .opp en 16årig jente på usaktig grunnlag. Hustad
påsto at jenta var ansatt som vikar, mens
sannheten var at hun fikk jobben etter
ei som hadde slutta. Hustad hadde gitt
henne ei ukes prøvetid, og n~vnte aldri
at jenta var vikar før oppsigelsen lå på
bordet. Bakgrunnen for oppsigelsen var
ganske klar. Hustad hadde blitt gjort
oppmerksom på at 16-åringer iflg.
Arbeidervernloven ikke kan arbeide
overtid. Dette førte til at han plutselig
ikke hadde bruk for jenta lenger, på
tross av at det var enorm underbemanning på lageravdelinga der jenta jobba
på det tidspunktet oppsigelsen kom. To
gjorde arbeid for fire, og Hustad nekta
å ansette nye folk. Dette var i tillegg ei
tid like etterat feriene var avvikla, så det
var mye å tii igjen. Forholdene for
arbeiderne var uutholdelige - sjåførene
kom seint ut ,p .g.a. underbemanninga
og ofte jobba de til kl. 22.00 og 23.00
om kvelden.
På denne tia var det bare ei tillitskvinne ved bedriften, fordi den andre
-hadde slutta. Hun som var igjen forlangte å få et møte ang. den usaklige
oppsigelsen, men Hustad nekta det.
Forbannelsen blant arbeiderne vokste,
og tillitskvinna sammen med noen
andre tok da initiativet til en uttalelse
som ga 16-åringen full støtte. Alle ar-

NAF og Hustad vil fjerne ei av
tillitskvinnene
Det tok ikke lang tid før Hustad og
NAF forlangte at ei av de nyvalgte
tillitskvinnene skulle fjernes, fordi hun
ikke fulgte «ånden i Hovedavtalen».
Dette var en grov provokasjon imot
kravene som vi arbeiderne hadde reist,
og mot tillitsmannsordninga. Hustad
som hadde brudt Hovedavtalen ved å
nekte møter med valgte tillitsfolk, beskyldte nå ei av de tillitsvalgte for
«brudd på ånden i Hovedavtalen» saken var satt på hodet!
Angrepet førte til spontan reaksjon
fra arbeiderne, som skrev under på at
de hadde tillit til den tillitskvinnen som
Hustad ville fjerne, og videre at de ikke
godtok at Hustad skulle velge tillitsfolk
ved bedriften. Protesten ble sendt til

Geir sammen tillitskvinnene.
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beiderne støtta denne uttalelsen med
unntak av tre. To av disse ble seinere
streikebrytere.

Hustad lager underskriftsliste
Støtteuttalelsen ble overrakt Hustad,
og det var helt tydelig at han ble temmelig desperat da han så at enheten
vokste blant arbeiderne. Hustad sitt
svar på den voksende enheten var et
brev, hvor han forlangte at to arbeidere
skulle fjernes, deriblant tillitskvinna.
Hustad gikk rundt for å samle underskrifter, mens han påsto at det var de
ansatte som hadde forfatta brevet.
Men alle viste at det var han sjøl som
sto bak. Akkurat som på Tiger Konfeksjonsfabrikk i Trondheim, brukte
Hustad løgner og · trusler for å få
folk til å gå imot arbeidskameratene
sine. Han sa også at han kom til å
legge ned bedriften «så alle mista
jobbene sine» dersom de to bråkmakerne ikke forsvant.
Hustad tok i bruk mange simple
' knep for å få folk til å skrive under på
brevet.
Han var bl,a. så freklc at han skreiv
på navnet til en deltidssjåfør, som aldri
hadde sett eller gitt sitt samtykke til
innholdet i brevet.
.
· Videre skreiv han på el" kontordame
som var på ferietur i Spania: Etterpå
påsto han at hun hadde gitt sitt samtykke pr. telefon!
Hustad fikk først kontorpersonalet
til å skrive seg på lista. Først sto en bokholder som hadde vært ansatt ved bedrifta ei uke!
Taktikken med først å henvende seg
til folk som ikke kjenner arbeiderne,
som bedrifts- eller klubbledelsen vil
ha fjerna, ble også benytta på Tiger og
Elektrisk Byrå i Oslo. På Elektrisk
Byrå fikk jentene som ledelsen ville
fjerne støtte fra flertallet av arbeiderne
på den avdelinga de sjøi var ansatt på.
Bare to av ni arbeidere på de streikendes avdelinger på Hustad skrev under
på det falske brevet til sjefen. ·

Underskriftslista til Hustad fiasko.
På fabrikken spurte tillitskvinna som
Hustad ville sparke, om å få et møte
på saken, der alle ansatte kunne være
til stede. Dette møtet fikk vi aldri.
På Tiger konfeksjonsfabrikk ble de
jentene som fikk sparken også nekta
møte.
Det er ingen tvil om at bedrifts- og
klubbledelse ved bedriftene er redde
for å ta en åpen demokratisk diskusjon
på sin lysskye virksomhet! Og vi skjønner dem så godt! Herlof Hustad ville
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ha kommet meget dårlig ut av et allmøte der han kom til å bli konfrotert
med sine egne løgner.
En kontordame trakk seg f.eks. fra
det falske brevet til Hustad, da hun ble
kjent med at Hustad hadde løyet for
henne for å få underskrifta.
Den falske kampanjen til Hustad
ble en fiasko. Det ble aldri et flertall
av de ansatte som sto på lista. I tillegg
sto det bare en fagorganisert på lista,
resten var uorganiserte arbeidere. Alle
de fagorganiserte arbeiderne utenom
en, tok skarp avstand fra kampanjen.
«Fiaskoen» til Hustad hadde også
sammenheng med at det ikke var noen
«oppkjøpte» tillitsfolk på arbeidsplassen. På Tiger konfeksjonsfabrikk gikk
jo klubbformannen rundt med den
korrupte lista for å få fjerna to arbeidere
På Hustad fiskmatfabrikk var det ingen
tillitsfolk som ville ta på seg en slik
skitten oppgave.

Ruth Kolstad tar en fight!
Forbundet vårt ble med en gang kon:takta da kampanjen til Hustad var et
"faktum. I tillegg kontakta vi LO-sekretær Richard Haugen i Trondheim, og
han sa at et flertall av de ansatte kunne
bestemme om andre arbeidere skulle
sies opp. Hustad fikk aldri et flertall
av arbeiderne på lista si, · sjøl om han
sto der som «vanlig ansatt»!
Ruth Kolstad, forbundssekretær i
NNN, slo med en gang fast at brevet
til Hustad med underskrifter fra uorganiserte arbeidere, ikke hadde noen
verdi! Hun slo på stortrommen og forkynte at Hustad var NAF's problembarn, og at forbundet hadde «mye på
han». Dersom Hustad «prøvde seg»
sa hun, hadde LO mange pressmidler
å sette inn overfor Hustad. «Vi tar en
fight», sa Ruth Kolstad «dersom det

blir nødvendig», men vi i NNN skal
ikke takle en konflikt på samme måte
som Handel og Kontor gjorde i Kryssetsaka i Bodø».
Ruth Kolstad snakka seg varm om
hvor stor støtta fra forbundet var i
denne saka, og hvor svakt Hustad og
NAF sto. Vi som sto i fare for å bli oppsagt følte oss letta, og trodde at møtet
på saken dagen etter i <<Arbeidsgiverforeninga» skulle gå greitt for oss.

Ruth Kolstad faller oss i ryggen!
På møtet i arbeidsgiverforeninga møtte
Hustad og to tillitskvinner. Den ene var
nyvalgt, mens begge sto i fare for å få
«sparken». I tillegg hadde Hustad med
seg den ene fagorganiserte som sto på
lista, som «vitne». Vitnet fikk overvære hele møtet, mens tillitskvinnene
· måtte kjempe forat begge to skulle få
bli med. Ruth Kolstad mente at det ikke
var nødvendig!
Møtet ble en kalddusj for de to tillitskvinnene som hadde håpa på støtte fra
forbundets representant, Ruth Kolstad,
på møtet.
NAF og Hustad begynte med å legge
fram det tvilsomme brevet med underskriftene.
Ruth Kolstad sa ikke et ord mot
«brevet» til Hustad, hun godtok det!
Hun angrep derimot tillitskvinnene fordi de hadde samla støtte fra de fagorganiserte på arbeidsplassen. Støtteuttalelsen som var vedtatt av de fagorganiserte mente NAF-representanten var
propaganda, mens Ruth Kolstad syntes
den virket betenkelig.• Hun forlangte
en kopi, så Juridisk kontor i Oslo
fikk se på den. Videre var det svært
viktig for Kolstad å få vite hvem som
hadde forfattet «skrivene» fra de fagorganiserte.

1 1 OKTOBER 1976:
UTTALELSE FRA FAGORGANISERTE VED M. HUSTAD & CO a/s
Fagorganiserte ved M. Hustad & CO a/s krever oppsigelsen
av Turid Myran trukket tilbake. Samtidig krever vi at
den u~derskriftskampanjen Hustad jr. står bak og som har
det siktemål å fjerne tillitskvinne Astri Holm og
Christina Berglund fra bedriften, øyeblikkelig blir
stanset og lista makkulert.
Styret oppfordres til å støtte disse sakene og innkalle
til medlemsmø\e på saken så snart som mulig.
Hustad jr. har med sine angrep rettet et kraftig slag mot
retten til å drive organisert faglig arbeid ved bedriften
en rett som forutsetter at Astri Holm og Christina Bergl~d
blir værende på stedet.
7 fagorganiserte støtter denne uttalelsen.
(6 fra NNN, 1 fra Handel og Kontor)
I alt er det 9 fagorganiserte pr. 1.10.76.

Støtteuttalelsen som var propaganda.
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De to tillitskvinnene skjønte etter
hvert at de ikke kunne stole på at Kolstad kom til å angripe Hustad på noe
punkt, de måtte derfor sjøl gjøre det.
Situasjonen ble temmelig pinlig for
Hustad, etter hvert som det kom fram
at innholdet i brevet var falskt, at Hustad
sjøl sto bak, og at enkelte folk hadde
trukket seg fra lista. På direkte spørsmål fra tillitskvinnene om hvem som.
sto bak brevet, grep NAF-represen- tanten raskt inn og sa at Hustad ikke
behøvde å svare på det. Kolstad .samtykket i dette!

Fraksjonsmøte mellom
LO og Naf.
Midt under møtet følte Hustad seg
så pressa at han med et bedende blikk
spurte Kolstad og representanten fra
NAF om å få et møte på gangen! Kolstad spratt med en gang opp og var
svært villig til å fraksjonere med
Hustad og NAF! Tillitskvinnene mente
at da måtte en av dem eller den lokale
fagforeningsformannen som også var
til stede på møtet, få være med. Dette
ble blankt avvist av Kolstad med at
det var «vanlig praksis å. ha møter på
gangen».
Etter fraksionsmøtet «tødde» Hustad
opp et par hakk. På direkte spørsmål
fra Kolstad uttalte han nå at han var
for fagorganisering! Planen som «trekløveret» hadde lagt opp gikk ut på å
arrangere et allmøte ved bedriften hvor
alle ansatte og representanter for LO
og NAF skulle være til stede. Det
som skulle diskuteres var.samarbeidsformer og produksjonen. Den store
motsetninga mellom LO og NAF i
dette spørsmålet var om møtet skulle
avholdes
i Arbeidsgiverforeninga
eller Folkes Hus, og om det skulle
serveres bløtkake eller vafler! Hustad
slo frampå med både bløtkake og
overtidsbetaling til de som kom på
møtet! Da var det at Kolstad skar
igjennom og slo fast at et møte med
vanlig betaling og vafler i Folkets Hus
måtte klare seg, og det ble bestemt!
Tillitskvinnene syntes hele opplegget
virka korrupt! De forlangte ei avklaring på lista til Hustad øyeblikkelig,
og mente at et allmøte for å diskutere
«samarbeidsformer» var en «vits» så
lenge trusselbrevet til Hustad om å
sparke tillitskvinnene ikke var ute
av verden!

-logen avklaring_

Det kom ingen avklaring på møtet,
sjøl om det var en soleklar sak at
Hustad nå var helt avslørt. Taktikken
til LO og NAF gikk ut .på å hale ~t
saken, for å utmatte de to tillitskvinnene.
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Møtet hadde vart i 5 timer uten
pause , og ingen avklaring var oppnådd.
Tillitskvinnene skjønte at her var det
bare en ting å gjøre, nemlig å gå ut
med saka, så vanlige folk ble klar
over hvor råttent «samarbeidet» mellom
LO og NAF fungerer! Da de sa dette
på møtet spratt Kolstad og representanten fra NAF opp og forkynte at
det fikk de ikke lov til. Kolstad la til
at dersom · de gikk ut til offentligheten med denne saka, var det slutt på
all «hjelp» fra forbundet si side. Dessuten kunne hverken representanten
fra NAF eller Kolstad forstå hvordan
det skulle gå, dersom alle saker som
ble diskutert på «denne måten» skulle
komme tit!

Etterord
Resultatet av konflikten ble at den
_16-årige jenta som Hustad sa opp,
fikle fortsette. De to tillitc;kvinnene fortsatte også i jobbene sine. Alle disse
seirene vant vi fordi enheten blant de
fagorganiserte var stor!
Allmannamøtet med vafler og
timebetaling ble avholdt to uker etter
møtet i Arbeidsgiverforeninga, men
det ble tydeligvis ikke helt vellykka
fra LO-NAF-Hustad sitt synspunkt.
Planen de hadde lagt opp før dette
allmøtet var å fagorganisere så mange
som mulig for å gi lista til Hustad
verdi! Ruth Kolstad hadde bak tillitskvinnene sin rygg, pålagt den lokale
fagforeningsformannen å fagorganisere
de uorganiserte på Hustad. Fagforeningsformannen fortalte tillitskvinnene
om «opplegget» til Kolstad. _Resultatet ble at styret i foreninga, inkludert
formannen sammen med de to tillitskvinnene, ble enige om å fagorganisere folk før Hustad hadde trukket
lista si tilbake, var feil.

Allmøtet løste seg opp uten at noen
vedtak var fatta, og uten at lista til
Hustad var trukket tilbake. Etter all.møtet foreslo representantene fra LO
og NAF at det skulle avholdes et
«særmøte», hvor bare tillitskvinnene,
Hustad, salgssjefen v/bedriften og
representantene fra LO og NAF skulle
være til stede. Hensikten med dette
møtet var å •vedta en protokoll, -som
ikke var altfor «forsmedelig» for
Hustad. Tillitskvinnene ville ha inn i ·
protokollen at påstandene i brevet til
Hustad var falske, og at ingen ville
ta ansvaret for kampanjen mot de to
tillitskvinnene. Videre krevde de at
protokollen skulle slå fast at årsaken
til at varene hadde kommet seint ut,
.skyldtes underbemanning, og ikke
«gå sakte aksjoner» som det sto i
brevet til Hustad. De krevde også at
. det skulle stå svart på hvitt at flere
skulle ansettes på lageret for å få bukt
med underbemanninga.
Forslaget til protokoll ble sterkt
imøtegått av Hustad, og han fikk
støtte fra NAF-repr. og Kolstad i at
protokollen ikke trengte å være så
konkret. Forslaget som til slutt ble
vedtatt var
«rundt». · Innholdet i
denne protokollen gikk ut på at det
skulle settes en strek «over de uoverensstemmelser som i den senere tid har
vanskeliggjort samarbeidet på bedriften.»
Tillitskvinnene presiserte at det de la
i «uoverensstemmelser ved bedriften
i den senere tid»; var brevet til Hustad,
og at det var Hustad som hadde vanskeliggjort samarbeidet. Videre mente de
at «streket» gjaldt Hustad sin kampanje; og ingenting annet.
Tillitskvinnene lot seg presse til å
skrive under på en protokoll som
egentlig var altfor «rund» og derfor
kunne tolkes i mange retninger, og det
fikk vi også erfare seinere. Det riktige
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i denne situasjonen ville vært å vente
med å skrive under på protokollen
etterat vi hadde tenkt oss om, og
diskutert saka oss i mellom .

Møte i fagforeninga.
Styret innkalte til medlemsmøte, som
kom i stand etterat konflikten var
løst. Ruth Kolstad ble i Trondheim
et par dager ekstra, for å overvære
dette møtet. Hun var til stede for å
«orientere» om hva som hadde skjedd
i saken ved Hustad, og for å hindre
at det ble diskusjon! Tillitskvinnene la
fram et forslag til vedtak som gikk ut
på at
• medlemsmøtet skulle ta avstand fra
Hustad sitt forsøk på å fjerne organiserte arbeidere ved hjelp av uorganiserte og i tillegg tillit~f?lk_!_
• Kampanjen .til Hustad retta seg mot
retten til fagorganisering.
'• De som ønsker å bli medlemmer av
foreninga som sto på lista til Hustad,
må søke styret. Styret behandler
· disse søknadene enkeltvis.
·
• Den fagorganiserte som sto på lista
til Hustad hadde oppført seg ukollegialt, og styret skulle diskutere
videre hva for tiltak som skulle rettes '
mot henne,
Dette forslaget mente Kolstad sto i
strid med den protokollen som tillitskvinnene hadde skrevet under på
tidligere; - at det skulle settes en
strek over det som hadde skjedd ved
Hl;lstad: Etter Kolstad si mening var

saken ute av verden, og medlemsmøtet
kunne derfor ikke vedta eller uttale
noe som helst : Kolstad fikk svar på
tiltale! Et enstemmig medlemsmøte
vedtok forslaget fra de to tillitskvinnene.
Dette var en seier for oss farorg.
arbeiderne ved Hustad, og et nederlag
for kneblingspolitikken til Kolstad & Co. ·

Oppsigelsen av Geirt
Ca. 1 niåned etter forsøkene på å
få ut den 16-årige jenta og de to tilli_tskvinnene, kom den usakelige oppsigelsen av Geir Iversen. Oppsigelsen
kom etter at prøvetia var slutt, og
mens han gikk sjukmeldt. I tillegg var .
. begrunnelsen for oppsigelsen fra Hustad
si sie at «gutten ikke var egna til arbeid
ved bedriften». Hustad uttalte også at
Geir ikke så «forskjell på sild og· uer»,
og var derfor uskikket til å jobbe på
fiskelageret der han var ansatt.
Den egentlige årsaken til at Geir ble
~~ opp, var at han fagorganiserte seg
tidhg, og støtta arbeidskameratene
som Hustad prøvde å si opp tidligere. ·
Hustad tenkte sikkert at det skulle
bli enkelt å si ~ppGeir, -fordi han
jobba på ei avdeling der formannen
støtta Hustad fullt ut i oppsigelsen.
Arbeidsinnsatsen til Geir var bra.
Han var flere ganger på kjøkken og '
lageravdelinga og hjalp til, · og der'
gjorde han en god jobb. I tillegg sto .
han for reinhold av kasser - et arbeid,
som tidligere i langt større grad ble

forsømt.
Det ble sterk reaksjon blant arbeiderne da det 4. forsøket på å si opp
folk på kort tid, kom. Tillitsforkvinnene hadde før oppsigelsen av Geir,
forlangt et møte hvor bl.a. Geir sin
situasjon skulle· diskuteres .. Årsaken
var at Hustad allerede hadde ymta
fra~på om at han kom til å si opp
Geir Iversen. Hustad fulgte opp sine
samarbeidsvillige tradisjoner, og
nekta å ta møte for å diskutere· den
usaklige oppsigelsen. Etter 14 dager
gikk Hustad med på å ta et forhandlingsmøte. Det kom ikke til enighet
på møtet. Hustad sto fast som ei
! lippe; Geir Iversen skulle ut!
·
\ri kontakta-d~ styret i fagfC>reninga'
vår, og fikk representanter fra styret
sammen med tillitskvinnene, til å .ta
et nytt forhandlingsmøte på saka med
Hustad. Dette møtet ble også resultat!øst. Representantene fra styret i foren~nga mente at vi sto så svakt, _at det
ikke var noe mer å gjøre! Vi protesterte på det, og mente at de med
en gang måtte ta kontakt med forbundet!
·
Vi hadde nå p.g.a. Hustad si uthaling tapt mye tid, og det var ca. 10
dager igjen til oppsigelsestia til Geir
var ute.
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Forbundet får beskjed
om saken
Forbundet v/Ruth Kolstad fikk beskjed om saken ni dager før vi satte
oss. Vi «hang på tråden» til Oslo i

den første uka, for å forklare situasjonen, og få vite hva forbundet
hadde tenkt å gjøre. En av tillitskvinnene sa klart i fra at folk på arbeidsplassen nå var så «forbanna» at noe
måtte gjøres fort! Arbeiderne godtok
ikke at Geir skulle slutte før ei avklaring mellom LO og NAF hadde funnet
sted!
Tillitskvinnene gjorde ledelsen i
NNN kjent med at de ikke ville ta ansvar for situasjonen, dersom Geir ikke
fikk bli på arbeidsplassen.
Reaksjonen fra forbundets side lot
vente på seg. Først etterat tillitskvinnene hadde trukket seg fra vervene
sine og vi som jobbet på lager- og
kjøkkenavdelinga hadde gjort vedtak om å gå til sit-down dagen etter,
uttalte ledelsen i forbundet at opp-

sigelsen av Geir var usaklig! De greidde
aldri å presse Hustad til å godta at
Geir skulle få være på arbeidsplassen
inntil ei avklaring hadde funnet sted,
på tross av at Ruth Kolstad mente at
det var et rimelig krav! Hustad firte
ikke en tomme som vanlig, og forbundet anbefalte oss å overlate saka
til dem, ·og stole på at det ordna seg
til «det beste». «Det beste» j:,etydde .
i praksis at Geir måtte slutte i jobben,
og gå å vente på en rettsavgjørelse som
kunne ta 2-3 år, - uten økonomisk
støtte.
Nå var toleransegrensa nådd! Vi
· var enige om at vi bar.: hadde en vei
å gå! Forbundsledelsen hadde nok en
gang bøyd unna for Hustad og i praksis
sabotert vårt krav.

Sit-down fra 25. nov.
-

Torsdag 25. nov. kl. 12.00 hadde :yi
varsla sit-down. Tidiig på morgenen
samme dag mottok vi et il-telegram
fra forbundsledelsen, som sa at vi
ikke måtte gå til aksjon!
Telegrammet ble lest opp, og diskutert. Etterpå gjorde arbeiderne på
kjøkken- og lageravdelinga et enstemmig vedtak om å gå til sit-down!
Kravene vi stilte var:
l. Den usaklige oppsigelsen av Geir
Iversen skal trekkes tilbake.
2. Ingen forfølging av dem som har
deltatt i streiken.
3. Full betaling under konflikten.
4. Det skal fortsatt være 4 arbeidere
på lageret.

Reis kampen-mot politiske _og usaklige·
oppsigelser!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'

Usaklige oppsigelser - godtas av
LO-ledelsen!

Det å forsvare en usaklig oppsagt
arbeidskamerat er et viktig spørsmål
for hele arbeiderklassen. Dersom arbeid·sgiverne -skal få lov til å si opp
arbeidere som har ei politisk oppfatning eller meninger som de ikke liker,
er det ingen arbeidere som kan føle
seg trygg i jobben sin.
Arbeidskjøperne har alltid vært og
er interessert i å kvitte seg med folk
som har gått i spissen for å reise krav
på arbeidsplassen. Den politiske og
usaklige oppsigelsen av en tillitsmann
på Tromsfisk i år, er et eksempel på
dct.
.
På den andre sia har kampvillige
arbeidere alltid soiidalisert seg med
usaklig oppsagte arbeidskamerater, og
gått til kamp for å forsvare en del av
de demokratiske rettigheter som gjelder
hele arbeiderklassen.

Arbeidervernloven slår fast i § 43 at
alle arbeidstakere har krav på vern mot
usaklige oppsigelser. Det står på papirct,
men i praksis blir 100-vis av arbeidere
usaklig oppsagt . i Norge hvert år .
Hvordan kan dette skje med den
«sterke» fagbevegelsen vi har i Norge,
. spør mange. For å gi svar på dette
spørsmålet er det nødvendig å trekke
fram hva forbundssekretær Ruth Kolstad i NNN hadde å si da Geir Iversen
ble usaklig oppsagt på Hustad, «skulle
alle lage en aksjon for alle de som ble
usaklig oppsagt, vet jeg ikke hvordan det skulle gått«! Og videre : Det
går ikke an at alle som blir usaklig
oppsagt skal få økonomisk støtte,
hvordan skal det gå da ?
Ruth Kolstad, en av toppene i LO
innrømmer at usaklige oppsigelser er
yanlig i dag. Men hva sier hun videre.

Reis kamp mot politiske og
usaklige oppsigelser!
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Jo, at fagbevegelsen ikke kan forsvare
alle - at det ikke er mer enn rimelig
at mange må sviktes!

Kjemp mot yrkesforbud!
Synspunktene som ledelsen i NNN
står for er farlige. De åpner for at
arbeidskjøperne med LO-ledelsen sin
støtte skritt for skritt kan innføre
yrkesforbud i Norge. Yrkesforbud
betyr at folk . med en spesiell politisk
oppfatning ikke får eller har rett til
arbeid. I Tyskland er det allerede innført «Berufsverbot» (yrkesforbud)
for alle «kommunister» i stillinger i det
offentlige. 1200 personer har mista
jobben p.g.a. yrkesforbudet i en rekke
yrker i Tyskland. I tillegg har ca.
750000 mennesker blitt underkasta
politisk gransking med utgangspunkt
i yrkesforbudet.
I Norge har ikke utviklinga kommet
så langt, men det er tydelig at sterke
. krefter er i gan~ på arbeidsgiversia,
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saka har oppmuntra disse arbeidsgiverne til fortsatt å herje som de
vil.
For Hustad har Tiger-saka tydeligvis fungert som en oppmuntring til å
si opp folk usaklig. Hustad uttalte sjøl
før dommen i Tigersaka falt at Klein,
bedriftseieren på Tiger, måtte tape
denne saka, fordi det ikke var lov å
si opp folk på politisk grunnlag i
Norge - og loven var jo lik for alle!
Oppsigelsen av Geir, kom like etter
at dommen i Tigersaka var falt og
Klein hadde fått retten sin godkjennelse på å si opp foli på et politisk
grunnlag.
Ledelsen i NNN har forsøkt å gi folk
inntrykk av at de støtta Geir Iversen,
og mente oppsigelsen var usaklig.
Sannheten er den at forbundsledelsen
ble pressa til å ta dette standpunkt!
I praksis saboterte NNN-ledelsen kravet
vårt om at Geir skulle få bli i arbeid
inntil en avgjørelse var tatt mellom
LO og NAF. Kravet vårt var rimelig.

inkludert toppene i LO, for å få igjennom et yrkesforbud. Den usaklige og
politiske oppsigelsen av Geir Iversen
viser klart at et evt. yrkesforbud i
framtia også vil ramme folk som går
imot at arbeidskamerater blir urettferdig behandla.

Kampvillige arbeidere -en
trussel mot arbeidskjøperne.
Det er ikke tilfeldig at arbeidskjøperne
vil kvitre seg med kampvillige arbeidere
akkurat nå. Landet har i lang tid
vært inne i ei økonomisk krise, og
måten arbeidskjøperne prøver å komme
seg ut av en slik situasjon på, er ved
å si opp arbeidsfolk i masseomfang og
presse lønningene ned. Kampvillige
arbeidere er farlige for kapitalistene,
spesielt i en slik situasjon.
I tider med stor arbeidsledighet
som nå, er det en lett sak for arbeidskjøperne å si opp folk, fordi hundrevis står i kø for å få arbeid. Skal
arbeidsfolk gi etter og la arbeidsgiverne få ture fram som de vil, tar
det ikke lang tid før det hersker total
lovløshet på arbeidsmarkedet.
Veien som Hammerverkarbeiderne,
arbeiderne ved Bergen Jernstøperi og
vi Hustadarbeiderne valgte for å
forsvare en arbeidskamerat mot ei
politisk og usaklig oppsigelse, er den
-eneste riktige veien å gå for arbeiderklassen. På Ber.gen jernstøperi ble en
usaklig oppsagt arbeider tatt inn igjen,
etterat arbeidskameratene gikk til
sit-down.

Krysset-saka -

A

Saka til en tillitsmann ved Kjemi
service A/S utenfor Tønsberg viser
hvordan yrkesforbud i praksis velsignes av både LO og NAF. Kåre
Grorud, den oppsagte tillitsmannen,
fikk sparken fordi han bl.a. hadde
gått i spissen for at arbeiderne på
stedet skulle -fagorganisere seg. Forbundet til Grorud har etter press
gått inn for å føre saken for ham,
men det tar lang tid før den kommer
opp. I mellomtia har den usaklig oppsagte tillitsmannen prøvd å få seg jobb.
På en del arbeidsplasser har han imidlertid blitt møtt med at han ikke er
ønska, fordi han er den han er! Grorud har henvendt seg til klubbstyrene
på de arbeidsplassene han har fått
avslag, men svaret fra den kanten har
vært at de ikke kan gjøre noe før de
har fått beskjed fra LO sentralt.
Dette eksemplet viser klart hvordan

,.,_~i,.,
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Oppsiktsvekkende syn
på Hustad-ak~jonen
Bjørn Unneberg intervjuet av Under Dusken
Formannen I Stortlniets

·

- Ntrdet1Jelderdenodel,t1np-.

JusUskomlte, Bjørn Unneberi (Sp) har laU NeK Interv Jue av Trondhelmsstuden-

pro~l•jonen er deaaverre ogd.

i:, ~hof!e r~:,e~~f~:~::

0

tenes blad Under DuNken
om Hu!atad-strelken. Hani.

t,

nederlagets vei!

- Nokal typl,k tor nonk ar•
· tieklarett er at det er liten plua for
- rimeli1het1bttra ktnlnger. Del er
et om ride av retten hvor det prak•
- U..rea veldJ.s mye 1ort/hvltt, enta/aller. Om vJ f.eka. akulle ta
·1Wygearbelderatrelken I Oalo vll
· Jel putl at all verdeiUI rtmellfhet
var pl bry,searbeldemu ilde.
men formelt var det en ulovllJ
atrelk. Brn·1 earbelderno var hoa
riier ~I torherte ■er om ,In rett.I. ~Devlllevlteh•a1omvar
J,...o, ulovli( 01 ville Ikke 1J•i'e
•-~infl'tenn de kunne etter norsk lov.
. _.Jqmlttebarenll'eathvlavlrlr
· ·· DØ.temt or kaldt pl nonk lov med
dn. enten/eller•lolknln1 vi har. ,A
sjel" dere noe ulovll1 ved & aette ut
atnlkevakter nir 1trelken er ulov11(. Du kan nelten 11 det 1&mme fo~
den"kenl Trondheim.All verden•
rlmell1het-illaler at ,utten burde
ti vere I Jobben Inntil retlalll av•
var endel\1, men han har
Ikke not rettat11 krav pt det. 01 da
kolOmer han I u.mme ,Jtuujon
aom bry11earbelderne: Han er
l"tltalH pl trou åv all rlmellfhet.
- ler en pl Odelalln,ppropoal•
ejon U 1vedle11 li som ,kal be·
• ltabdlea I he1t1uJonen alb det her
tut-at arbeidere I ellke altuujoner
skal bli I arbeid Inntil avrJerclaeer

;::~

lk/u1 loven ll!ndret or ,ann,ynllgvla
har han Juaen mot Hl, Ting aom
mui ellen reagerer veldlr nega-

~~,=~~:~:!'le!
hv~::~~~~
I

uUalelser er temmellit oppslldavellkende . .1 f•la:e 1'1u-

konntkt -

.. ::::.~adel har Unne.berJ

Linja som ledelsen i NNN fulgte for
å få Geir tilbake i arbeid, var nederlagets veg. Akkurat som i «Krys.set-saka»,
valgte de å hale ut saka i en endeløs rettsprosess. GiUesen sin forakt for
arbeidsfolk vakte stor harme blant
fagorganiserte i hele Norge. Likevel
- LO-ledelsen valgte bevisst å ikke
sette makt bak kravet om at en føydal
arbeidsgiver skulle opprette t;>.riffavtale ·
med arbeiderne sine. Resultatet har vi
sett. l 1/2 år har gått - og Gillesen
har ennå ikke betalt et rødt øre i erstatning til de to usaklig oppsagte
jentene. Videre er det klart at ledelsen
i Handel og Kontor i prinsippet har
godtatt at arbeidsgivere av Gillesentypen kan si opp folk fordi de ønsker
å o~~anisere seg. Det finns hundrevis
av Gillesen sitt «kaliber» blant norske
kapitalister. ,LO sitt «knefall» i Krysset12

Yrkesforbud velsignes av LOledelsen.

blir feirelir lovlig

~1:-'n!t:f;•:e~t;~~f:o:k~:
beldtlrett hM den •laplde at det
Ikke tr plau for rlmcll1hctlbc•
traklnlnfer. Jeg hM I alle dlHc
Irene I just11komlteen I alle de
arbel!akonntkter Je1 har fltt henvende lø om - 01 det er Ikke fl bare mlttet ko1U1tatere at horsk
arbeid.trett er lite ul viklet.

-

-·..,_..IN

falL

Formannen i justiskomieen norsk lov hjemler ikke
rettferdig kamp. Bjørn Unneberg, formann 1 Justiskomiteen uttalte at vi hadde rettferdigheten og fornuften på vår side,
da vi ikke godtok at Geir skulle slutte
før det var avgjort om oppsigelsen
var saklig eller usaklig.
Ledelsen i LO velger bevisst uthalingsveien gjennom rettsapparatet.
Denne vei'en tjener arbeidsgiverne, det
har Krysset -saka vist!
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toppene i LO kommer til å benytte
seg mer og mer av, for å få innført
yrkesforbud i Norge.
Denne svarte kampanjen må møtes
med kamp og solidaritet i arbeiderklassen!

LO-ledelsen i ord «støtter» usaklig oppsagte arbeidere, men godtar yrkesrorbud i praksis.
Politiske og usaklige oppsigelser er
en metode borgerskapet inkludert

Nei til yrkesforbud!
Kamp mot politiske og usaklige
oppsigel~er !
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Streikebryteriet .truer streikerett~n knus judasgjemingen !

Streikebryteriet før krigen.

Før 2. verdenskrig var det vanlig at bedrifsherrene satte inn streikebrytere i
jobbene til streikende arbeidere for å
undergrave rettferdig kamp.
Streikebryteriet hadde til hensikt da
som nå å hindre at streiken som kampmiddel skulle tvinge .bedriftsherrene i
kne gjennom det økonomiske-tap produksjonsstansen betød for bedriften.
Ved å sette inn andre i de streikendes
jobber, mistet streiken sin effekt, og

dette førte til at mange rettmessige krav
ikke ble innfridd -'- i verste fall hendte
det at de streikende mistet jobbene sine.
Derfor ble kampen mot streikebryteriet
ført med besluttsomhet. Skulle de streikende ha en sjanse til å vinne streiken,
bttød det at de måtte · stanse streikebrytervirksomheten. Metodene har
variert fra kameratslige overtalelser til
juling og moralsk utstøtelse. Bedriftsherrene har på sin side gitt streikebryterne all tenkelig beskyttelse med
hjelp fra et samla borgerskap, fra
politi og militæret. I tider med stor
arbeidsløshet har bedriftsherrene spilt
på nøden b,lant de arbeidsløse og ut-

nyttet denne situasjonen til å splitte arbeiderklassen for å sikre utbyttinga og
undertrykkinga. Det fantes da som nå
folk som var villige til å stjele levebrødet fra arbeidete i streik for å sikre
seg sjøl, og som ble forrædere mot sin
egen klasse. Det fantes da som nå folk
som heller gikk arbeidsløse frarrifor å
ta levebrødet fra andre arbeidere, og
som stilte seg solidariske med de streikende og deres kamp. Streikebryterne
fikk judas-stemplet .:__ de var foraktet,
forfulgt og utstøtt i arbeiderklassen.
Mange ble så oppbanket' at de knapt
kunne gå. Å ha en streikebryter i familien ble sett på som vanry.

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

13

Havne-arbeiderstreiken i
i Trondheim

Streikebryteriet på Hustad.

Under streiken på havna i Trondheim
i 1920-åra der militæret ble satt inn
mot de streikende for å verne om
streikebryteriet, fikk streikebryterne
tross denne beskyttelsen regelrett rundjuling av de streikende for _sabotasjehandlinga si. Dette skjedde under en
fest som var arrangert for streikebryterne · på Fjellseter restaurant.·
De streikende fikk greie på dette, dro
til. festen og julte opp streikebryterne
- det ble rettslig etterspill, men sam- .
holdet blant de streikende gjorde at
retten ikke kunne dømme noen.

Ein streikbryterbande til Fjellsetra gikk,
og juling dem .fikk
av ein reinhårig klikk.
Den
fikk nasen sin ij;,yva i to,
men guderne veit kæm soni_slo:·
Ja, va' det æ eiller va' det du,
eiller hainn som slo?
Ein får tru det ein vil ein og kvær ..
Ja, va' det æ,
eiller va' det du,
eiller hainn som slo?
Naturligvis ein må det vær'!

efoen

Arbeidernes kamp mot streikebryterne
var rettferdig og ytterst nødvendig.
Det fantes aviser som offentliggjorde
streikebryternes navn og adresse og avbildet dem forat flest mulig skulle vite
hvem disse forræderne var. Også i
Trondheim var det aviser som støtta
kampen mot streikebryterne, deriblant
Arbeideravisa. Borgerskapet var nødt
til å vedta en lov som forbød denne
virksomheten og som betød straff for
de redaktører som brøt loven. Da
lovforslaget bie behandlet i Stortinget i
1927, uttalte DNA-representantene
~eg skarpt imot det:
L B. Aase: Knmpe·r.. mot .streikebryterne vil skjerpeA,
og den vil skjerpes således at det blir umulig å fort.ette '
med i drh'e .streikebryteri, h,·is man o,·erhode vil regne med
~
nogen fred i snmfundet. -

n.

'

For en arbeider, en klasaebe~lsst arbeider, en arbeider som har stått i orga:riisasjonens tjeneste
I lengere tid, finnes der Ingenting som kalles clovllg, eller
«ulovlig, strello.
• Nyprdavold:

Den streikebryter som vil sette sin Ilt til den tukthuslov
som man nu vil vedta, ham vil jeg beklage. Han vil tross
d!sse lover 1 arbeiderkl~ens øine og efter de~s organisa•
&JOners opfatnlng bil som et jaget vilt, som Ikke kan finne
den hule han kan stikke siti· hode inn L
·
Torcelr Vri:
Jeg har · nu
væl't med i arbeiderkampene siden de for al'fOr begyv,te her
I lande~ men dette l være med å ' gjøre streikebryterne det
ugagn jeg har kunnet ved å off~ntliggjøre dem i min avis,
f, eks. fotografere dem og slikt noget, ja det har jeg bestandig gjort. Jeg er blitt krevet for retten efter den aljeg er blitt fri•
minclelige .straffelov, jeg er blitt dømt.
kjent. Men mitt innette hat' til streikebryterne gjør, at jeg
er like forherdet idag.
- og dette l beskytte det største ukr~tt

og

rom . sam!undet har alet, streikebrytcJ;Tasen, det vil jeg ikkA.
Det er også derfor at arbeiderne gjør kort prosess med <lem
somme tider og gir dem norsk juling, og det gjør de rett i.
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Redaktør Thornæs i kommunistavisa
Ny Tid gikk inn og ut av fengslet fordi
han ikke ville bøye seg for denne klasseloven. Han handlet ut fra ifra hva
som tjente arbeiderklassen og fortsatte
~ henge ~t ~t~eikebryterne
gang på gang.
.
.

.

Streikebrytervirlcsomheten er lite
brukt etter krigen. Det er først . i de
siste årene at bedriftsherrene på nytt
har tatt i bruk dette provokasjonsmidlet overfor streikende arbeidere, og
det har skjedd på få plasser - hittil.
I 1971
ble streikebrytere satt inn under Austadstreiken i Tromsø. De streikende førte
hard kamp mot streikebryterne og fikk
hjelp av arbeiderne på en nabobedrift
og vant.
I 1976
ble streikebrytere satt inn under streiken
på Linjegods/ Alnabruterminalen i
Oslo. Også Linjegodsarbeiderne førte
hard kamp mot streikebryteriet og
sperret av inngangene flere ganger
sammen andre arbeidere og studenter.
Terrorpolitiets råskap umuliggjorde
fortsatt sperring. Samme år settes
streikebrytere inn under Wollebeckstrelken, hvor 9 fremmedarbeidere
streiket. En streikbryter fikk rutene i
huset knust opptil flere ganger - slik
som før i tida.
I 1977
under bryggearbeiderstreiken i Oslo
brukte rederne streikbrytere. De streikende truet med å stille 2000 mann på
kaia dersom politiet fortsatte sin beskyttelse av Streikbrytervirksomheten!
Bryggearbeiderne demonstrerte klart at
de satte hardt mot hardt - den harde
kampen mot streikebryteriet førte til
seier.
Selv om vi under streiken på Hustad
førte en hard kamp mot streikebryteriet,
klarte vi ikke å knekke 'denne judasvirksomheten.
Vi var få i streik, flest kvinner og at::c
var mange unge blant oss. Dette gjorde
det lettere for borgerskapet å hetse
streiken vår. Det var ytterst vanskelig
for borgerskapet å kjøre ut ekstremistskremslet under bryggestreiken hvor
200 mannfolk med en gjennomsnittsalder på over 50 år deltok. Men overfor
oss ble det gjort til gangs.
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Streikebryteriet ble satt igang på Hustad
med det samme vi gikk til arbeidsnedleggelse.
Torsdag 25/11 og fredag 26/11 var vi i
sit-down. Fredag ble yi først oppfordret
av bedriftsledelsen om å forlate oroduksjonslokalene. Noen timer senere
tefonerte reisesekretær Ruth Kolstad fra
Qslo og anmodet oss om det samme slik
· at «de som vil arbeide ikke hindresT
dette». Vi spurte om hun mente at vi
skulle gi streikebrytere adgang til jobbene våre siden kjøkken- og lageravdelinga var i streik. Dette ville ,hun
ikke svare på, men framholdt at vi
gjorde noe «ulovlig» ved å oppholde
oss på fabrikken. Hensikten med telefonsamtale var klar: Når bedriftsledelsen ikke var i stand til å bane vegen
for streikebryteriet, skulle forbundsledelsen gjøre et forsøk på å hjelpe.
Som vi foraktet forpundsledelsen og
det sviket den gang· på gang viste oss!
Neste dag, lørdag 27 / 11, oppdaget vi
at streikebryteriet var igang. Formannen på ferskfisklageret Odd Olsen
og sjåføren Torgeir Larsen hadde sammen med fru Hustad og dattera pakket
ordrer om natta, og paller fulle av
varer sto ferdige til utkjøring. Vi stilte
oss rundt pallene og hindret utkjøringa.
Vi var sterke - streikebryterne
svake. De måtte tilkalle forsterkninger:
POLITIET.

Betjentene fikk vite vi var i streik og at
det var streikebrytervarer som nå ble
forsøkt utkjørt. Siden streiken ikke
var behandlet i Arbeidsretten, og siden
betjentene ikke fikk tak i en overordnet
som kunne ta stilling, kunne de ikke
tillate utkjøring, og streikebryterne
måtte kjøre varene opp i fabrikken
igjen.

ODD

Politiet arresterer oss!
Mandag 29/ 11 forsøkte sjåførene å
kjøre ut streikebrytervarene likevel.
Vi stilte oss opp rundt pallene, og vi
hindret 'utkjøring. Politiet ble tilkalt
på nytt. Nå var det ikke lenger snakk
om at konflikten på Hustad ikke var
__!:~ttslig prøvd.
Politiet er ikke nøytralt. Fra denne
dagen beskyttet politiet streikebryteriet
på alle måter.

OG

OLSEN

STJi=LER

HANNA TPR5T4tY
...
joBBENE VA-Rt::

-

og

Arb e ide rne p el k j 0kkenl age ravd e ling a v ed . MJ Hu s t nc1. & CO a/ s g ikk til
arb eidsne clle ggclse · e tt e r at en ungdou bl.e ulovlig op i,)sngt av He rl of
Hu s t acl. ~ Stre i ken vå.r r e tte r · s e g for s t og fr enst n.ot clen ul ovli g e
opp s i gels en - r:icm også n ot de dårli ge arbeidsforhol de n e ·p-'i. Hu s t ad ~ ·.
spesi e lt n ot de snni t ær e forh ol de n e . En ...!).edskj æri ng, av nrpe i dss t okkcn
b e t y r i virkelighe t en u t de t blir L1i hdr e ti d og f ærre fo l k r enhol <'I. . ·
Hv is · de t i kke h ndde: v-c.ert f or f olk so□ er villige til 'i. s tjele arbe i det
v å rt, vill e kr a v en e v å re l e ttere ha gått . g j enno□• Vi h ar gj entagn e g anger
b ed t · s tre i kebryt e rn e p,.: Hus tad on ikke å g jore arbeidet p!', v ,:\.r e a v de linger,
n en f or den e r de t vik tiger e 1 s t o tte Hus t ad enn 2. sørge fo r a t f orholden e
p1 f a brikken skul bli b e dr e .
·

Produksjonen på Hustad sto i
2 måneder .

DISSE PERSONENE ER ODD OLSENi ELGESETER GT 511 OG .
HANNA TØRSTAD, LUNDERHAUGZN 8 D, TLF 85075, 0KJETNL'J\L'.RKA ,

•

I nesten 2 måneder sto produksjonen Odd Ol sen og Hanna Tor s tad jobber p::i l age r e t hvor ele t e r full · s tre i k !
clu k sj on en p:., k j ok!ccnuvc1elingu er ikke k onne t i gang , OG de t er en s t or
på Hustad, og streikebryteriet foregikk Pro
s ei er i kamp en n ot s trc i:kobryte r~ <:? t.
bare på lageret til midt i januar og
besto i at streikebryterne Odd Olsen
STØTT DE STREIKENDE HUSTAn- ARBEIDERNEl
og Hanna Tørstad pakket om varer fra andre firmaer. Vi oppfordret dem 5
tidlig å slutte åta jobbene våre, men de •.
valgte judas-rollen framfor solidariteten. ·
VG trykket dem til sitt bryst. Vi hengte
dem ut.
Av en arbeidsstab på 18, var det bare·
6 tilbake på Hustad. Foruten oss 9
som gikk ut i streik, nektet en sjåfør
åjobbe under streiken og fikk sparken.
To andre sluttet fordi de· ikke ville
bli brukt til streikebryteri. Sympatien
til streiken vår ga seg også utslag i at
en sjåfør i leiebilfirmaet Storbækken
nektet å kjøre varer for Hustad og fikk
sparken. Sjåførene i et annet leiebilfirma fortalte oss at de var enige om
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Bedriften .taper dag- .
lig ·opptil 30 ooo kr~
.-.. Kan bli aktuelt · å ta inn nye arbeidstakere, sier Hustad
--,

Arbeidsformidlinga skaffer
Hustad streikebrytere,
_produksjonen kommer i gang. ,
Arbeidsformidlinga ga Hustad sin
tjeneste og startet formidling.
Det var ikke lett å skaffe streikebrytere
i Trondheim, og man forsøkte seg i
distriktet hvor saken var dårlig kjent.
Arbeidsformidlinga på Brekstad skaffet
2 ungdommer og sa at det ikke var
snakk om streikebryterjobber. Streiken
var «ulovlig» - følgelig var det en
helt . ordinær formidling av arbeid.
Dessuten var de streikende oppsagt. ..

Da streikebryterne sa de ville fortsette
i jobben våre, ble de fleste av dem avbildet og noen navngitt på løpeseddel.
Det er avholdt en punktdemonstrasjon utenfor huset til en av streikebryterne, Odd Olsen, som sammen med
Herlof Hustad, sa opp Geir Iversen.
Streikebryterne ble hindret i å komme
inn i fabrikken torsdag 28. februar.
Streikebryter Nordtømme ble 8. februar
stanse.t på veg til «jobb», dvs. på veg
til en annens jobb.

Hustad-ansatte utsettes

. for:

K~mpen vi førte mot streikebryterne
Da Hustad satte inn nye streikebrytere
og produksjonen kom igang, hadde
vi valget: gi oss eller trappe opp kampen
mot streikebryteriet. Vi valgte å slåss
videre, vi valgte å følge opp arbeiderklassens stolte tradisjoner i kampen mot
streikebr~eriet.
Først forsøkte vi å overtale de nye til
å slutte. Vi fortalte om bakgrunnen for
streiken og tilbød streikebryterne til og
med bidrag fra streikekassa inntil de
fant seg en ny jobb.
Dette resulterte i en hetsartikkel
Arbeider-avisa:

Streikebryterne er oppsøkt av folk
som har protestert mot streikebrytervirksomheten deres.
Løpeseddel om deres virksomhet er
spredd i hjembygda til 2 av streikebryterne.
Vi streikende har daglig stått utenfor
fabrikken og markert overfor streikebryterne at de har stjålet arbeidet fra
oss i streiken.
Vi har kalt streikebrytere for streikebrytere.

~Telefonterror, t1./, -11.
uståd·hetsen
' fotts~tter
.

Hetsen mot eie ansatte Ved Hustad & Cc:i fortsetter, og I går morges ble ·formann .Odd Olsens nye
·Mazda påmalt ordet «Streikebry~
ter·~.. på ,begge 11ldel)e. Malingen
ble foretatt med spraybok~. men
på , grunn av ~ulden festet Ikke
malingen seg og man klarte å få
. den fjernet uten at nevneverdig
skade ble gjort på lakken. Malln•
gen skjedde etter at Olsen var
, kominet på arbeide og mens'bllen
stl>,parkert mellom to bygninger
på 'kala. Saken er politianmeldt..

trusler ~-"~
og sjikane

- NA går det pA nervene løs,
sier en av de ansatte ved Hustad .
fiskmatfabrikk etter at den ,
såkalte ,,aksjonskomiteen" har
trappet opp sitt press overfor
arbeiderne hos Hustad.
Telefonterror,
trusler
om
represalier, ·
demonstrasjoner
utenfor de ansattes hjem og
sjikanøs utskjelling er noen av de
· virkemidlene som aksjonistene
har tatt i bruk.
Se side 7

«Vi skal betale dere~~(/hedre enn hos Hustad»
Flere ansatte utsettes for trusler og sjikane i hjemmet
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Forbundsledelsen fagorganiserer
streikebryterne.
Umiddelbart etter at . det begynte 5
streikebrytere på Hustad og produksjonen kom i gang_, mottok det lokale
fagforeningsstyret et brev fra forbunds-

ledelsen der det sto svart på hvitt at «de
nyansatte» på Hustad straks skulle
organiseres! I vedtektene til NNN
står følgende om streikebrytere : ,·

,..•.....•............................................................,
§ 11.

Utelukking av medlemmer.

..

1. Om noen har opptrådt s'om streike- eller blokadebryter skal vedkommende straks utelukkes
_,,,S<?rl! .medlem av foreningen .

,

..•••..•..••••.•........................................ ............. .
Vellykket konferanse om
kampen mot streikebryteriet
I februar var to av oss i Oslo og snakket med representanter fra klubbstyret
på Linjegods-Alnabruterminalen og
fra foreningsstyret for Bryggearbeiderne
i forbindelse med den planlagte konferansen om streikebryteri.
Daværende formann i Oslo Bryggearbeideres Forening foreslo at deres
representanter skulle få dekket reise. utgiftene gjennom kampfondet til
foreningen - det var for å støtte oss.

Arbeideravisas forsøk på å kriminalisere oss og dem som støttet oss gikk
. ~om ~!!§Vart tråd gjennom hele streiken.
Representantene fra bryggearbeiderne slo beina under denne artikkelen,
for som det ble sagt, selv om de ikke
hadde hatt noe møte på saken, hadde
bryggearbeiderne diskutert hvem som
skulle reise og at de som reiste, dro
oppover som bryggearbeidernes repre-

Se hva Arbeideravisa skriver om utsendingene fra brygga:

Konferansen var svært vellykket og
samla ca. 200 deltakere. Representantene fra Linjegods og Brygga la

sentanter. _ _ _

.Talsmann
· -under falsk
flagg
lfø,ige en annonse i pressen
. vil i en representant ., for .
·.bryggearbei<Jeme · i ·. Oslo .
deUil. Rå. streilceniø ~ t i
Stud~tetsitmfundet søndag. •
Oslo Bryggearbeideres For- ·
ening · ber · oss imidlertid .
· gjøre oppmerksom på at
vedkommende ikke er noenrepresentant . for fagfor- .:
eninga, . slilc · annonsen. er ·
utformet kan 'det nemlig
Qj>pfattes slik. Vedkommende er rilctignok ansatt
som bryggearbeider i Oslo,
men på møtet i Trondheim :
representerer han ikke andre
· enn seg selv.
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sammen vår representant fram synet
på kampen mot streikebryteriet. Enheten mellom oss kom til uttrykk
gjennom en pressemelding.
--Vi innkalte .til pressekonferanse på
forhånd, bare Adresseavisen og Klassekampen møtte - kun Klassekampen
skrev om de standpunktene som ble
lagt fram. Trondheimsavisenes boikott
var tydelig: man måtte ikke gi inntrykk
av at vi hadde så viktig støtte i den
kampen Arbeideravisa i særdeleshet
angrep oss for og forsøkte å isolere oss ·
på i Trondheim .

Arbeideravisa - den fremste
forsvarer av streikebryteriet.

, Bryggearbeiderne i .Oslo full
støtte til kampen vi førte mot
streikebryteriet.

Arbeideravisa nøyde seg ikke med å ta
avstand _fra oss streikende, den oppfordret til og med folk til å gå løs på
oss i Hva sa Arbeideravisa i 1931?

10. januar sier de: Til de streikende
Hustad-arbeiderne: De streikende bryg~
gearbeiderne i Oslo takker for støtte og
sender s1n solidariske støtte tilbake.
Begge streiker er dømt ulovlig og vi har
begge gjort de samme sørgelige erfaringer med våre respektive forbund.
Om våre arbeidsgivere, våre forbund
dømmer våre streiker aldri så ulovlig,
så vet vi som er i streik, og mange
med oss, at de ikke blir mindre riktige
og rettferdige av den grunn. Deres
rettferdige streik mot politiske og usaklige oppsigelser vil sikkert og visst bli
ført til seier, og er et forsvar for den
norske arbeiderklassens demokratiske
rettigheter.

I 1931

var det streik ved Nikolai Dahl
i Trondheim.
Arbeideravisa hadde offentliggjort
navn og adresser på streikebryterne.
Reaksjonene på dette fra ytterste høyre
fløy var oppfordringer om at «de arbeidsvillige og andre» skulle banke
opp de streikende og «Arbeideravisens
folk».
Dette syntes Arbeideravisa var en grov
provokasjon, og vi er hjertens enige
med dem.
Hva gjør så den samme «Arbeideravisen» idag? -Går ·de også nå hardt ut
mot oppfordringer om å angripe de
streikende? Nei, de stiller seg på provokatørenes og streikbryternes side,
som vil banke opp de streikende Hustad- ·
arbeiderne. Arbeideravisa står idag på
den samme arbeiderfiendtlige politikken
avisa førte kamp mot i 1931.

25 januar sier de: Forslag.som er enstemmig vedtatt av bryggearbeiderne
i Oslo: De streikende bryggearbeiderne
støtter Hustad-arbeidernes kamp mot
usaklige oppsigelser, streikebryteri og
politivold. Vi stiller oss solidarisk og
bevilger kr. 2500,00.

heten i en streik som teller . At «Arbeiderpartiet» inntar en annen holdning
til streiker i dag enn før, viser bare at
«Arbeiderpartiet» står for borgerskapets
interesser i dag. DNA og LO-ledelsen
kan slå i bordet med Hovedavtalen så
mye de vil - stadig fler blir klar over
at denne samarbeidsavtalen kuer arbeidsfolket og tjener herskerklassen.
Å beskytte streikebryteri er det samme
som å undergrave streikevåpenet.

Reis kampen mot
streikebryteriet!
Kampen mot streikebryteriet er i
ferd med å bli reist på nytt i Norge.
Streiken på Hustad, Linjegods, Wollebeck, Brygga og Hustad understreker
viktigheten av at en ikke er unnfallende i kampen mot streikebryteriet og
mot borgerskapet og pampenes forherligelse av det.
r tida som koinmer må vi regne
med,at streikebrytere blir satt inn i _stadig
flere konflikter. Vi har gjort erfaringer
som vi vet andre etter oss vil dra nytte
av i kampen mot streikebryteriet.

Streikesabotørene.

De 2 linjene.
Det står to linjer opp mot hverandre
i dette spørsmålet. Den ene linja står
LO-ledelsen og Arbeiderpartiledelsen
for: rein streikesabotasje. Disse folkene
sprer gift i arbeiderklassens rekker og
hevder at det ikke er tale om streikebryteri når en konflikt kalles «ulovlig».
Vi sier som Nygårdsvold i 1927:
«For en arbeider, en klassebevisst arbeider, en arbeider som har stått i
organisasjonens tjeneste i lengre tid,
finnes der ingenting som kalles <~lovlig»
eller «ulovlig» streik.»

Før i tida var det slik at det var den
tradisjonelle arbeidsgiversida som ga
streikebryteriet all støtte. I qag har LOledelsen og Arbeiderpartiet overtatt
denne oppgaven og utfører den til
gangs. Sammen SV og NKP er de
nyttige redskaper for borgerskapet i
streikesabotasje. SV sa rett ut i Ny Tid
24/3 at kampen vi førte mot streikebryteriet var «trakassering». Er det slik
at streiker har forandret karakter siden
«de harde 30-åra»? Nei! Uansett hvilket
· stempel borgerskapet og forbundsledelsene brennemerker streiker med, er
det nødvendigheten av og rettferdig-

Stå på den riktige sida!

Forsvar streikeretten - før
uforsonlig kamp ·mot alt
streikebryteri og mot dem som
forsvarer judashandlingen !
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Politiet hjalp Hustad - fengsla oss.
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Politivolden
Politiet sørget under hele streiken for
å gjøre det mulig for Hustad å holde
hjulene igang på fabrikken. Men politiet innskrenket ikke sin virksomhet
til dette. Politiet deltok aktivt i forsøkene på å kriminalisere oss streikende og dem som ga oss støtte, mens
de på den andre siden lot Hustad gå
fri for sine angrep på oss. Politiet var
6g en aktiv hindring for at våre opplysninger om streiken kom ut til folk.
Som tidligere nevnt ble vi arrestert
mens vi sto streikevakt 29/11-76. Det
var så vidt vi vet 3. gang etter krigen
at politi ble satt inn mot streikende
arbeidere. Før politiet ble satt inn i
Hustad-konflikten hadde Linjegodsarbeiderne i streiken på Alnabruterminalen fått føle terrorploitiets råskap
og brutalitet på kroppen tidligere
samme året. De streikende på Norgas
i Oslo var de første som politiet arresterte etter krigen i 1970.
, Politiet blir etter hvert brukt stadig
oftere i arbeidskonflikter. Vi har laget
en oversikt som viser en skremmende
.tendens:
·

mars : Politiet patruljerer fabrikkområdet på Hustad inntil
streiken legges ned 10.3.
Politiet tilkalles av bedriftsledelsen ved Tromsfisk i
Tromsø og arresterer 2
som deltar i sit-down soin
følge av usaklige oppsigelser.
1 Politiet bryter seg inn på
P_å et fagforeningsmøte og
vil arrestere tillitsfolk fordi
kontorsjefen ved Tromsfisk
«tror» det planlegges «ulovlige» aksjoner på møtet.
. . Oversikten viser at politiet er satt
inn under 6 arbeidskonflikter etter
krigen, og i 5 av de 6 tilfellene har
dette skjedd i løpet av det siste året!
De~ ~r en klar tendens i retning av at
~ht1vold etter hvert blir en selvfølgelighet mot arbeidere som deltar i såkalte «ulovlige» arbeidsnedleggelser
og episoden i Tromsø viser at det e;
nok for politiet om man tror arbeiderne diskuterer streik e.l. til å blande
seg inn. .
·

Politiet er ikke nøytralt.
Politiets påståtte nøytralitet bie
fullstendig avslørt for oss som deltok
i streiken på Hustad. For fra begynnelse til slutt tjente politiet Hustads
interesser. Den første dagen politiet
kom, var politiet i villrede fordi det
ikke hadde falt dom i arbeidsretten, og
betjentene traff ingen overordnede som
kunne gi klar ordre denne lørdagen.
Streikebrytervarene vi hindret i å bli
utkjørt, ble derfor kjørt tilbake til
fabrikken. Denne episoden gjorde at
vi trodde det kom til å bli en enkel sak
for oss å hindre utkjøring av streikebrytervarer inntil vi hadde vært i Arbeidsretten. For så lenge det ikke var
avsagt noen dom, ville ikke politiet ta
part. Der tok vi skammelig feil. Streiken
vår ble aldri behandlet i arbeidsretten,
men politiet behøvde ingen kjennelse
fra retten til å arrestere oss og noen
tilskuere på Hustads forlangende.
29/11 ble 8 av oss arrestert og siden
bøtelagt med 300 kr. hver

1945-1%9: Etter det vi har funnet av

informasjoner, var det
ingen innblanding av politi
i arbeidskonflikter.
Politiet arresterer streikevakter på Norgas i Oslo. 1
1971-1975: Ingen politiinnblanding.
1976 april: Politiet arresterer streikevakter på Linjegods/ Alnabruterminalen.
1976 sept.: Politiet settes inn mot de
streikende på Wollebeck
champinong.
nov.I des.: Politiet settes inn i Hustadkonflikten.
1977 jan : Politiet settes inn mot de
streikende bryggearbeiderne
i Oslo og beskytter streikebryteriet.
Politiet fortsatt aktiv
Hustad-konflikten.
1970

febr.
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Politiet beskytter fortsatt
streikebrytervirksomheten
på Hustad.

forelegges for overtredelse av

s'traf"f'elov~ns ,§. )55, 2. ledd, f'or uberettiget å ba tatt opphold pli
et s:ted som er i en annens besiddelse, , og tross tilhold _om å f'jerne
seg f'orbli-r• sammesteds,
~

at hun den 29.11.1976 i Trondheim, om morgenen tok opphold . på
·. lasterampen utenf'or f'irmaet M. Hustad' & Co. A/$, Kjølelageret,
Brattøra_, og der hindret utkjøring av _v arer · ved _å danne en kjede,
. sammen med f'lere ·andre personer, rundt et vareparti som bef'an·t
.seg på lasterampen og _som skulle lastes på ventende .lastebiler
og deretter nektet å f'jerne seg f'~a stedet etter anmodning f'ra
innehaveren av f'irmaet, Her·l of' M. Hustad,
'

en bot til ~tatskllSseri kr. .'.300, - trehundre :.._
eller, hvis boten ikke betales/inndrives, en straff av fengsel I

Vi nektet å vedta bøtene, så denne
saken blir fulgt opp i Byretten. Det
har knapt nok skjedd etter krigen
at streikende arbeidere er blitt bøtelagt, og det er derfor viktig at det
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dager.

protesteres kraftig mot dette angrepet
for at det ikke skal bli sedvane å ilegge
streikende arbeidsfolk pengebøter på
toppen av all politivold.

-'

Politiets kapasitet stor 'under
arbeidskonflikter.
- Politiets rolle har vært mangesidig
og har konsekvent tjent Hustads inter- i
esser.
·
Under Hustad-konflikten stilte politiet med flere biler og mange politifolk hver dag. Da har politiet kapasitet når det dreier seg om å ta 8 streikende arbeidere. Meri i storsvindelen i
Ungdommens Egen Heim i Trondheim
hvor vanlige folk mistet innskuddene
sine på grunn av Arbeiderparti- og
SV-pampenes manipulasjoner, hadde
politiet kun en etterforsker å sette på
saken. Når det gjelder arbeidsgivernes
interesser, har politiet meget god kapa.sitet. Gjennom arrestasjoner og fengsling i eneceller, skulle vi skremmes_fra
å stå streikevakt.
De fleste av oss ble sjikanert under
fengslinga, vi ble kalt «forbanna jyplinger», «rødlue», «yrkesdemonstrant»,
«hjerneskada» av betjentene. En fullmektig sa rett ut at selv før det foreligger dom i en sak, tar politiet alltid
part for arbeidsgiverne. Det fikk vi
også merke. At utgangspunktet for
hele streiken var at Hustad hadde sagt
opp Geir Iversen på ulovlig vis, ble _
nærmest en bagatell. Her forelå_ det ··
klare bevis for Hustads lovbrudd,

likevel går han hen og mottar
all tenkelig hjelp_fr~_ po~itiet _ P<_?Htiet ·argumenterte overfor oss med at
vårt eget forbund stemplet streiken for
tariffstridig og ulovlig. Og forbundsledelsen i NNN godtok at politiet ble
satt inn· mot oss - forbundsledelsen
·tok aldri avstand fra arrestasjonene av
oss. Forbundsledelsen var først ute og
stemplet streiken vår som ulovlig og
sa indirekte at vi som deltok i arbeidsnedleggelsen var kriminelle og fortjente
straff. Og forfulgt ble viJ og også de
soni støttet oss. Politiet begrenset seg
ikke til å patruljere foran fabrikken
og sikre streikebryterne fri adgang til
jobbene våre og til utkjøring av streikebrytervarer. Politiet arresterte _folk som
delte ut løpesedler om streiken vår i
byen, folk på stands ble innbragt,
streikestøtteaktivister på dørbesøk ble
forfulgt av sivilkledd politi, utenfor
Trondhjems Mekaniske Verksted (fMV)
satte politiet en stopper for løpeseddelutdelinga, folk ble arrestert på gata
av sivilkledd politi fordi politiet mente
vedkommende lignet noen som hadde
vært med og hindret streikebryterne
i å gå til «jobben», folk som hjalp oss
i ·å sperre adgangen til fabrikken for
sµ-eikebryterne ble arrestert og børe-

lagt fordi de hadde sjikanert streikebryterne og hindret dem i å gå til
våre job~er! ! ! _

Politiet begår tjenesteforsømmelse og forspiller bevis.
På den andre siden har politiet begått tjenesteforsømmelse og forspilt
bevis i forbindelse med de overfallene
og forsøkene på å skade oss fra Herlof Hustads side og streikebryterne.
I begynnelsen av streiken forsøkte .
Herlof Hustad å kjøre ned noen av
oss i rasende fart. Politiet har ikke
etterforsket denne saken. Rett før jul
overfalt Herlof Hustad to av oss som
gikk streikevakt og var oppe i fabrikken
for å se om det var begynt nye folk der.
Herlof Hustad oppførte seg som et
udyr· - slengte den ene i gulvet og
sparket løs på henne, den andre forsøkte han å vippe over trappegelenderet i 3. etage og sparket henne ned
trappa da dette ikke gikk. Men til tross for klare foravtrykk på klærne, forspilte '
politiet bevis ved å ta avtrykk kun av .
de skoene Hustad hadde på seg under
forhøret! Saken ble henlagt og politiet påstår vi skjøt langt over mål da vi
anmeldte Hustad!

DRAPS-anmeldelsen
mot Hustad henlagt
Politiet i Trondheim har
dette · gjo,de 1111 skyld i geleidet dem ut. Politiet bar ikke .
lienlagt ånmaldel,en mot Herlof
drapsfc>n11k.
·
funnet noe ll bemerke til dette og
HUS1ad som like f..- Jul i fJOr ble
Hustad
bekreftet
ovwfor vi finner ikke at hans handling
l!l1meldt for vold og drapsfor-'<.
Arbeider-Avisa i forbindelN mad rammes av straffebestemmelsene;
Det v• to av de tidligere ansette
episoden, at han . hadde brukt
- _ . En
anmeldelse
om
ved bedriften, som anmeldte
hlndniakt og at han hadde 11ttt drapsforsøk_ :!'etra~tes vel som
de to i nak In og hevet dem ut,
svært alvorlig. .
Hustad for det111 i forbinde!•
.med en episode inæ pl
noe han mente I ha full adgang - - Selvsa~ giør den . det. Men
.
.
- som sagt, etterforskningen har
bedriflen. Hustad svarte med en
~il ~ de hadde trengt 1111 gitt PM· grunn -til 'l nu;ne at
motanmelder. -og an~e de '!'n pl andras omrlde uten p;btandene i anmeldeben skyt!i!'
to for - I ha trengt 1119 inn pl . _tillatelse.
_ over mlllet. Jeg lcin. samtidig
bedriften og siikanerte de ·som
Politifullmektig Reidar Dullum legge til at klagerne har adgang til
arbe~
ved Tfondhcim polititam·mer, l
anke· avgjøn:lsen,
sier
opplyser til Arbeider-Avisa at det politifullmektig Reidar Dullum;
De tre rcprescntanteJtC for
Episoden flirte til et basketak ikke er fun!'et _bevis for
cia de to satte 1111 til motverge. straffban: handlinger fra -Hustads aksjonskomiteen, opplyste · pl
·
P.ressckonfcransen i gllr at de
lf•lge anmeldelsen tok Hustad side i denne saken.
- Etterforskningen har viet at ikke har iatt stilling dl hvordan
kvelertak pl den - • slengte pllstandcne i anmeldelsen skyter de skal gå videre med denne
henne i golvet og sparket henne. over målet 011 at_ det ikke finnes saken.
·
En av de to, Kristir-... Berglund, gode nok bevis, ster Dullum.
. - Men vi _har også ·to andre
har forklart at h1:n ble prMNt
- Hustad h";' be"':eftet at han anmeldelser inne hos politiet, en
mot et gelender· r.i for!tlkt kastet
brukte makt 1 forbmdelse med som anklager Hustad for fors"pl 1
kjøre
ned · en av Politiet har ikke funnet grunn til- I sikte Her/of Hustad for vold og
.
.
over rekkeverk( i. som var 'i tredje cpisoden?
etasje.
.
-: Det_~ han JO ~gså forsåvidt streikevaktene og en annen hvor drapsforsøk pl to av sine tidligere ansatte, da han hev dem ut fra
erkJent t sm forklartng, Han har en av streikevaktene ble slått ned bedriften like før jul i fjor.
·
Hun mente at Hustad l!l8d
opplyst at han tok tak i de to_ og av e_n_ansat! ve~ ,bedriften,
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Politiet: Disse fotavtrykkene ikke godt
nok bevismateriale.

Hva med de løgnene Hustad og hans
tre streikebrytervitner avga under forklar-

ingen? Alle.. påsto i sine forklaringer
at et skilt med «Adgang forbudt for
uvedkommende» i aile år hadde hengt
på fabrikkdøra, mens sannheten er at
skiltet kom opp dagen etter overfallet!
Dette gjorde vi etterforskeren klar:
over likeledes at det ikke sto et ord 1
opp;igelsesbrevet om at vi ikke hadde
adgang til bedriften slik Hustad hadde
påstått overfor politiet. Hvorfor skulle
Hustad lyve dersom han ikke hadde .
overfalt oss grovt?
Da streikebryteren Geir Rønning i
beruset tilstand gikk bort til en av
jentene i streiken og slo henne med
knyttneven i ansiktet en morgen, satt
politiet rolig i bilen og så på. Etterpå
påstår de ikke å ha sett noe når deres ,
oppgave utenfor fabrikken nettopp er
å følge med når streikebryterne kommer.
·Noen dager senere etter at NNN.cdelsen, Sam.org. i Trondheim og
Arbeideravisa på lederplass oppfordret
folk til å angripe oss streikende, ble
vi overfalt av en organisert gjeng
· der streikebryteren Geir Rønning deltok. ·
Vi ble kasta-:i gata flere ganger,
dyttet og stått, spesielt hardt gikk det
ut over jentene. Politiet satt rolig og
betraktet det hele. Da en av oss løp
bort og spurte sjokkert om ikke politiet hadde tenkt å' gripe inn, fikk hun
til svar av politibetjentene: «Gå hjem
og legg dere!» Vi har sendt klage til

22

justismini~teren både p.g.a. tjeneste. forsømmelse og fordi vaktavende pa
kriminalavdelinga flere ganger -nai-opptrådt frekt overfor oss.
,
Politiet selv mener de har opptrådt
korrekt under Hustad-konflikten.

Nei til politivold i arbeidskonflikter!
All bruk av politi mot arbeidere i
streik er vold. Mange kampvillige arbeidere og demokratisk innstilte mennesker har protestert mot den stadig
hyppigere bruk av politi i arbeidskon~
flikter.
SV i Sør-Trøndelag gikk imot politivolden mot oss i streiken på Hustad.
Det ble kunngiort i lokalradioen (vi
mottok aldri skriftlig beskjed · fra
SV om vedtaket) og vi opplyste dette
under oppropet mot politivold. Dette
medførte at formannen i Sør-Trøndelag
SV, Øystein Singsås, · gikk til angrep
på oss i Andresseavisen · på nyttårsaften fordi vi misbrukte SV i vår propaganda! Da Berge Furre tok avstand
fra politivolden mot ·streikende arbeidere
etter at Bryggestreiken brøt ut, nevnte
han ikke Hustad-streiken med et ord.
Ikke en gang politivold mot streikeende arbeidere er SV entydig imot.

Reis kamp mot Spania~forhold
i Norge!
Vi har sett tendensen til at politiet
blander seg oftere inn i arbeidskonflikter etter hvert, spesielt der hvor
det settes inn streikebrytere. Men vi
ser også at politiet benyttes i flere
situasjoner enn før som under Tromsfisk-konflikten der politiet tok seg inn
på fagforeningsmøtet. Denne utviklingen må stanses! Det må reises kraftige protester mot at det utvikles Spaniaforhold i Norge.

Kjemp mot angrep på arbeiderklassens demokratiske rettigheter!
Forsvar streikeretten!
Nei til politivold mot streikende
arbeidere!
Kamp mot streikebryteri!
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Kort tid etter streiken på Hustad
brøt ut, sto denne annonsen i begge
Trondheimsavisene. Annonsen var
betalt av I 080 enkeltpersoner.

OPPROP:
Prøtestermot bruken øv,politivold
.mot streikende,· ørbeidere
ved ltl. Hustad & CO 1% •
.

'

!

~

"

Under streiken ved M. Hustad & co. har poittl~t blitt brukt mot streQten~e . -·
arbeide~e på en særde~es brutal måfe.
·
·
·
:'
. Ett'er at politiet fjernet streikevakter med makt ble de seinere innesp~rret på ·
enecelle og: utsatt for lengre forhør.
·
·
·
Her er hva de streikende sjøl uttaler:_ - .
.
._ .
«Mandag 29/ll fikk vi Ikke komme·inn·i arbeidslokalene da vi kom på arbeid,
alle dører var låst. Da varer som strelkebrytern~ hadde pakka i_helga skulle
, kjøres ut, stilte vi oss foran pallene for å hindre s.trelkebrytervlrksomheten.
- Hva skjedde så'? Jo, 20 min. etterpå kom to biler med 15 ·politifolk med ·
hunder for å ordne opp~ Etter ordre fra Hustad, dro de 7 av oss arbeiderne Inn
I politibilene. To tilskuere ble. også tatt! .En arbeidskamerat soin kom til ,
plassen etter at ·rest~n var -biltt arrestert ble tatt med av politiet etter at
. Hustad foi:langte det».
·
\

Vi som· unqertegner qette _opprope:t vil på det skarpeste -t~ avstand fra den
måten politiet har opptrådt på i denne saken~ Bruk a.v 'politivold betyr i
virkelighe~en forsøk på å kr~minalisere streikende arbeidere.
·
Det betyr at politiet · med makt hindrer arbeidere som streiker , i å gå
streikevakt. Det er ingen tvil -om at dette er et av de groveste eksempel på ·
.
·
· politivold mot streikende arbeidere etter krigen.
. Slik maktbruk fra politiets side betyr kraftige· angrep på str~1keretten og
minner mest om metQder · som .i dag brukes i åpent fascistiske eller halv. fascistiske stater og som i Norge.ble
brukt av Quislings statspoliti i 30-åra. .
.
Vi oppfordrer alle demokratisk innstilte enkeltpersoner, · fagforeninger og
anØre organisasj_oner om å protestere mot politivolden ved M~ Hustad & co. ¾ .
Vi krever at politiet avstår fra maktbruk mot arbeidere.sont går streikevakt.
All politiinnblanding i streiken betyr en .trussel ;mot streikeretten og ·folkets
de~okratiske rettigheter.
1

•

.

~
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Ledelsen i NNN har overtatt Naf's rolle.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Il-telegram fra ledelsen i NNN.
NNN-ledelsen prøvde da vi gikk til sitdown å gi skinn av at de ville gjøre
sitt beste for at Geir skulle få jobben
sin tilbake. I praksis var de ikke villige
til å presse Hustad en millimeter for å
få Geir til å bli inntil en avgjørelse angående den usaklige oppsigelsen var
tatt! Folk på arbeidsplassen som før
hadde trodd at ledelsen i forbundet sto
på vår side, begynte nå å tvile sterkt.
Ruth Kolstad som før hadde uttalt
at Hustad var NAF's problembarn,
og at hele fabri!<ken kunne stenges slik
forholda på Hustad var, var den første
til å gå ut å stemple sitt-ned-aksjonen
som tariffstridig og ulovlig. Dette
åpna veien for angrep mot oss. Det ·
er ikke forbundets sak å dømme i
arbeidskonflikter, dei , er Arbeidsretten sin oppgave. Forbundsledelsen i
NNN tok seg til rette i saker de ikke
har myndighet til å avsi dom i. Dette
viser hvor ivrige disse folka er for å
hjelpe arbeidsgiverne i å gå imot «sine
egne».

forbundets medlemmer pålegges å avholde seg fra den aksjon som
er varslet idag 25/11-76 tillitsemenniene plikter å bringe dette
videre til vår·e medlemmer i bedriften og arbeide aktivt for at
aksjonen ikke blir iverksatt
forliksklage f iversensaken sendes trondheim forliksråd fra
med hilsen
ruth kolstad
norsk nærings- og nydelsesmiddelarbeiderforbund

col il ·25/11-76
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Forbundet og eksklusjonene!
Eksklusjonene av tillitsfolkene i første
fase av streiken bygde på løgn og
falske påstander. Ruth Kolstad kjente
til forholdene ved M. Hustad & Co.,
og hun visste utmerket godt at det hele
tia var Hustad som haddt: hindra et
samarbeid ved bedriften.
I eksklusjonene av de to tillitskvinnene, lar forbundsledelsen Hustad gå
helt fri, mens de anklager tillitskvinnene fordi de har protestert på at
Hustad gang på gang har prøvd å si
opp folk usaklig!
Ruth Kolstad har alltid sagt at
vi fagorganiserte må følge spillereglene
i arbeidslivet, og det gjelder både for
NAF's og LO's medlemmer! Da vil vi
spørre: Hvorfor blir ikke Herlof Hustad ekskludert fra sitt forbund, NAF?
Det er en kjent sak for LO og NAF
at Hustad i alle de år har brudt Arbeidervernlov, Hovedavtalen og overenskomst! Han har til og med hatt
folk ansatt i en årrekke, uten at de har
hatt ferie. Dette er brudd på fe~ieloven.
NAF ekskluderer ikke sine medlemmer om de bryter arbeidslivets spilleregler, fordi NAF verner om kapitalistenes interesser.
Ledelsen i LO derimot, ekskluderer
fagorganiserte arbeidere som reiser
seg mot lovbruddene cftf; undertrykkinga til arbeidsgiverne/ fordi LOledelsen ikke tjener sine medlemmers
interesser, men kapitalistenes.·
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Vi vil mud detl

I

I

meddele - at f
konflikl11n. u:;t.,d-konflikten og ~rb~nd.ssty ret i møte rf
or oldene ·som førte t ~n 3. ds.
~t f_orholrfona Vr'd.
,
.
11 denne
. ! furl l undet kj11~t ~~1Jriften ikke var ti
.
l den anlednin
-d .
Forb1,ndpt
lfredsstiJiend
ledelsen
g fl ure møtP.r I J - s sekretær Ruth K
e, var vi
dere ble ~g mudlarrnncne .
1iun J de med ti11itskvi
olstan, h,1dde
arbeid som ovet all mulig hjel st~d hele tiden ti~nP.åe~ bedriftsdet ble und var nødvendig for
fåra forbundets ' Sid 8r ~1g~et, og
rugle
erstrBket at d
!'ettet å
til ·det
under~t~=k~: st em~e l ser Hoi;~a~~m l t -i 11 i tsk~i
·
Men•
ble dere altsÅgt· r~_vet av bedri:t:~ :astsetter. Det e f~lge de
rn•g,1nisasjonsurb~id•~dstkhjelp og S,Jm=r~~fden.f Fra forb~~;;fs bsle1·d
ape tilf
•
org ·
e
Imidlertid bl
redssti llende for~e~~omåpr_,a kti sk
hadde noe int e det tidlig klart o
p
bedriften.
eresse <Jv et sl.
at dere som ti · .
Urolighet
1kt S<Jmarbeid.
lhtskvinner ikke
i forbino:~:epå bedriften! har å
.
måned.
0 så med oppsigelsen p gått lenge. men bl
og saken ~le gab~~e det truet ~~den .Yngre kvinne ies:æflig spent
komite utenf
u
isert gjennom 1
en ulovlig arbe'd
p ember
or fagbevegelsens om:~~sedler fra en ~å~n~f leggE:lse,
Konflikten ble .-..
e.
a
stettebundet ved
1m.1d-lE!rtid av
sekr1Hær Ruth K 1 verget og forhold
De erfari nge
.
o stad tok over sak:~e ordnet idet for!mh,1ndlt>t H

8

1111:rl fo1· :; 11k p,i ."l f,-j ut.,il11k~ 1~L 1:l J', • !l,1111:l L 11l!'d\, m : .. 1111 li. old ,: v.1'1'!.
uenig i d1in fr1 :mG,1ne,::;111;1 t 1: d 1•n! l,!'l1k l.t! f,H~ ti 111 :;,: d t! knnl' ri ld.1:r
som oppsto d p,1 berJri ft,~n.
Dr~t synns å v;1."f' e he 1 t rrndvr:rul i g f1ir· di : 1· 1? :;1rn1 I. i 11 i I: ::kvi 11111 :r · .it.
in r,8 n sum vilr imot cJe s ynsptJn kl.111· ,t,ii-B :;t.i11l f11r, ~k 11ll1J f.°1 .1nl1·d·
ning til ·å org,rnisere seg.
Du nye urnlighc te r lippstnd v ed ~t lu~ Ul'ifl.cn ); ikk I.il ,1pp::i1~1:hJc
uv Geir Iv erse n, ble forbund et oricntu rt p."1. 1: t ::1·11L t iol:1p11n k t , 11g
d,1 v1'?d en rakke tnlefnns,1111t.iler i ultim,1tums fnpn.
11 ,: t v.ir tyd1.·
lig ,Jt d ere hadrie Litt ,:ille f orholdsrng lar fnr .it d1?t il-.k1~ :;k1Jll1:
være mulig for forbundet d hin dre at det blo on ,1k~j o n p."i lu:d1"i.fl.1 ' n
d e nne g,1neen •
Før knnflikt.en ble iverksiltt. fikk d1~r-c likc~·vc?l kLir li1:!>kjP t.l 11m ,1I.
forbundet straks ville t.,} s,1 k e n opp rne d Adrnid:,p;iv1n' r1n·e nin1:t:n og
gi all dim bist,Jnd som d8t v,,r rnu lig ti gi_.
S,imUdig fikk d1?re
p,·Hegg eim ikke 6 gå til ulov·lig !,c: nfli kt - ~i~r.-. r!'°rc :,,] f'r:r .ir1ncn
gang truet med på ,kort tid.

f

n~z;h~~~~~e

~tod sterf-_t :pel,~t'tftikk etter hvert
•
imot d
f
e
og
t f
• var at
b .
tvi;te~~. re·mgangsmåte d!re ;~rt~~le~ av de a~n=~t:rne på bedt-ifte·n
m 'tlllitskvinne. b
e var sterkt
Det ble el lRr
.
.
r
ruk te for å løse
for å drive ·e: tindrende klart
mindre del
effektivt or a . - at det største
sarte.
Det av de ' ansatte va~ ~l~asJonsarbeid, va Problem en hadde
organisert
var derfor helt
rgan1sert.
De fl r at bare en
.
nd
ordnede for~~rd å åoppnå. den s;;i~: ig å få flar:s:i va~ ~organip
be'driften
som skulle til f
ar e1derne
·
· or å skape

::1?P, .

D,1 :;,l f.1gfnn :11in1;1ins fnnn,111n, ,:l.l.1•t' ,1ru11,1d 11i11 i•. f1· ,1 f1 11·l,1111d11t, v.11p,"1 h!d1·i.fl1:n fur ti f,l dn 1111 1· i~-111i:.1 : r· l1: 1.il ;1 (•1)', ,, 1d ::, T 1' :;1:i~ . tilt•
hun hir-1dr1?t i d1?l.l. e .
ll1:1·t: :;rnn ti\lit.:;kvi'1111t·1· p."t l11d 1 irl.1: n r,ikk
i111ut ,it flt !l 'C ~k 1Jll11 lili !•1')~• 111i ;; 1•1·t..
Tidi·d ,· n r11l i;l1• ,!1: 1·1: ,qip

Forbundets pålegg ble det imidlertid ikke tatt noe he n syn til.
Dere iverksatte en ulovlig streik som bare·omfattet e n litnn del
av a rbP.iderne på bedriften.
Dere demostrerte dermed kl.irt a t noe
sum,Jrbeid rnad forbundet ønsket ·dere ikke.
Dere oppnådde det som hele tiden synes å ha vær-t det vik.tigstP., å
sette iv e rk en ulovlig konflikt.
Hvilken situasjon dere og de dere fikk med i aksjonen nå står i,
vet d~re best.
Men, dere har ingen å skylde på. Dere ble gang på
gang _ advart mot å sette ig a ng denne konflikten.
De so m er a nsv-=1rlig for de forhold dere nå er kommet op p i, er dere som a nsvarlif,e
tillitskvinner på bedriften, og s om hele tiden bevisst har <Jrbeidet
for å få satt iverk en ulovlig· konflikt .
Den agitasjon d'ere senere har satt igang gjennom publikasjoner og
løpes_edler, og som i hovedsak e r rettet mot forbundet og fagbevegelsen får stå for det den er verd t.
De fl est e fagor gr;1 niserte
kjenner dette mønsteret nå, og ka n på selvstendig grunnlag v11rd e re
sakligheten i påstandene.
Dette bekymrer oss derfor ikke.
Verre er den svekkelse av fagbevegelsens virksomhet som på sikt
kan bli følgen av slike b e visste missbruk av fagbevegels e ns kumpmidler .
Men, dette er vel og så en bevisst politikk.

I

Når det gjelder det strei.keutvalg på tre.medlemmer s~m er oppnevnt.
vi formoder av de åtte som gikk til konfl'i.kt, er det også et forho l d vi ikke vil unn l ate å nevne, fordi det er med og betegner
situasjonen .
..

u

ffotsl ffæti,.,s,,
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Ett av streikekomiteens medle mme r e r !_IEI"g-'inise:t. Det gjelder
Kolbjørn Iversen, som har- arbeidet hos Husta_d i l! år.
Ved konfliktsituasjonen i september måned, var han blandt ~e .
mange på bedriften som underskrev et brev med krav om at tillitskvinnene måtte fjernes fra bedriften på grunn av de fr7mgangsmå!er
de brukte i sitt arbeid.
Først nå, etter at den ulovlige konflikten
ble satt iverk. søkte h~ n om medl ems kap i forbun•det.
Denne søknaden
ble selvfølgelig a vsl å tt.

i
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Kolbjørn Iversen's e ndr ede innstilling når det gjelder ulovlige
konflikter kan forklares ut fra mere personlige forhold.
At dere som tillitskvinner iverksetter en ulovlig aksjon med uorgani:;erte i ·streikeledelsen, er også en del av bildet.
Da Hustad-konflikten ble behandlet i forbundsstyret,
gjordt for alle disse forhold.
Av dette fremgår.det
lighet at dere som tillitskvinn e r hele tiden bevisst
at de tvistene som oppstod på bedriften skulle søkes
lig org,rnisas jonsmess ig m;~te .

b·le det redemed all tydehar motarbeidet
løst på ansvar-

Dere mot,,rbeidet fagforeningen og forbundets forsøk r! å få org~i:,isert a lle dP. som var uorganiserte på bedriften.
Da den u;ovllge
konflikten ble iverks<Jtt. var det derfor fortsatt b are et mindretall av de an satte som var ore;anisert.
De av v~re medl emmer som nektet å bli med på denne' ulovlige kon-·
flik.ten er stadig utsntt for provokasjoner og skremsler.
Forbun,fr;styre t er e nst emm ig av den mening at det er nødvendig ' .for
forbundet å rna1;,nre mot dere to som helt og hol~ e nt står a~s':'arlig
for de f o rhold som nr oppstått ved :Hustad-konflikten .
Adm1nist·rasj one n fikk f1J1lm,.i kt til å utelukke Astrid Holm og Kristine Bergl un d
som med l r>mme r av forbundet.
M8d d et.te )?.:jøres d e re kjent med forbundsstyrets vedtak.

Dersom

de;.e h,1r n Oe å ,,nføre mot. dette , må det være innsendt skriftlig
til fn rbun rlet inn en 5. j anua r

1977.

Med hi 1 sen

S~m tidl,igere m~ddelt i vårt brev av 20.deser.-iber r.:1. b 8 hamllet
forbundsstyret i ~øte den :l . des.P.mber Hust ad-. ko nflik ln n.
Det hle
f':'ttet et e nstemnug vedtr1k om at da som i f~i r:.t a rP.h..1--:P. e r ilnsvarlig :or a~ dl~t hlA ~ vr-irks att en u l nv l ig kcrnf~ ik1: ~n~ ·1 ,.:i r brLlkt
arbeidstakerne opp J en hiJr løs s itua!'::.ion skul ie u t r:!llk k::s som mi:cJlemmer av forbundet.
nE:!t gjcldr.?r .'\:; •. rid Hol m np_ Kr-i'.,tinc1 ilerglund.
Administrasjonen fikk_ i oppdrc1 g :, sette vedt . ikol- i ve rk
Vi .:w~~nt~t noe me_d det for ~ ~e om de_t ville kunf"l e • ~kje n oe· som på et
.·· v_l~fl> p: runfl'lae; kunne g1 forhunde+: "' fl ml•li,"~h~~t for 3 ku!'lnP 1 r;,....n
~~~t~
M:;/tettr.i hur i kk: sk. j e dd.
Tv n rt om er s~ r.,:-r 1 \~ ; ,~
Det b
~
. 0g
re.
Op.~å rlc t .~ e m,; dero :;elv b:,.re a nsvar,::?t f or .
ikke r~~n~:i har mott.,tt oa ve r,: n ~ av dere. ; -1n:tert 4.ds. ;3 ir h el l E<1 r
gI
ag for nn e n omvurr! f'? r · nr, .1 v for!Jonr.l s sty ri~ti; v•?dL-:i k.

~=~~;-

Vi vil dP.rfor med rlet t.c medrlel u d n rc~ at dorL~ ·ned •iirl<.rdn . .r: ra
er utelukket fra mF'd] emskap i -fr: rhundut: .
Av dett.•.: F1:J lrr.~ .'it
i ddp;
ogs å er utelukket f r a fn g fnr n nirq~n n.
·· ·
derB
Vedta ket er fattet i merlhold av f,,rhunrfots vt!dt:el· ter
27,
som er. følgende:
· pgf
pkt 2,
"Enke.ltmerll l~ rnmer !<.,1 n L:te lukk r-:~:; ::-t.ter verJtc1k a v
f~rbund sr.ty rc !. ,
Sl il.t vedt •1 k k,1n innen I mfl ncd
et.te r ,7 t medJr.rr:r: r. t h :-- f."";tt s k rift I ir, mett.i.
om det , i:,:u nKf~ S r.il : ,"lncis:. ty:--~'. t: . u te~ at kl:r. _c, n
har oppsett. r:nr!o vir kr in? ".
g_
Dett e til underrctnin o; .

MORSK NÆRINGS- OG f•JYTf:L~ESMID[l!..:Lflf~:;•.· mrRr- 1,ff[Uit,lt}

Age
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Hustad får tillit til forbundssekretær Ruth Kolstad!
Mens vi jobba på Hustad så vi grad. vis hvordan Herlof Hustad sin tillit
til forbundssekretær Ruth Kolstad
vokste. Fra å være imot fagorganisering, gikk Hustad rundt under
streiken og pressa streikebryterne til
å organisere seg! Hustad hadde skjønt
at han tjente på at folk organiserte
seg. Han hadde lært ledelsen i NNN
å kjenne som venner, og selv opplevd
at Ruth Kolstad hadde gått bak ryggen til de arbeiderne som protesterte
på forholdene på arbeidsplassen.
NNN-ledelsen var snar til å organisere streikebryterne. Den lokale fagforeningsformannen fikk brev fra ledelsen om at «de nye arbeiderne» på
Hustad skulle organiseres på flekken!
På nabobedriften Friogrill gikk
Ruth Kolstad et par uker seinere hardt
ut i mot at folk skulle få organisere
seg i prøvetia!

NNN-ledelsen avslår
medlemskap

Ledelsen i NNN forsvarer overløpere

Før sitt-ned-aksjonen og streiken søkte
to av oss om medlemsskap i NNN.
Søknaden ble avslått med den begrunnelsen at NNN-ledelsen ikke ville ha
medlemmer som gikk til «ulovlige aksjoner». Det er viktig å merke seg at
søknadene ble levert inn i god tid før
sitt-ned-aksjonen 25. nov. i fjor!
Moralen til ledelsen i NNN er:
Organiser streikebrytere før prøvetia
er slutt streikebryterne trenger
«beskyttelse» fra første stund! Vent
med å organisere folk som gjør et
ærlig dagsverk - de kan bare bli
usaklig oppsagt .i prøvetia uten at
forbundsledelsen trenger å løfte en
finger!
Dette viser at ledelsen i NNN nekter
folk som kan tenkes å ha andre men-·
· inger enn forbundsledelsen, medlemsskap!

I denne forbindelse er det interessant
å nevne Ruth Kolstad sitt standpunkt
i en tidligere sak ved Hustad. Den
gangen reiste noen av de fagorganiserte forslag om å utelukke evt. gi
advarsel til et medlem som hadde
støtta Hustad i hans bestrebelser på. å
sparke de to tillitkvinnene. Hanna
Tørstad var den eneste fagorganiserte
som var med på den skitne løgnkampanjen til Hustad og hun ble seinere streikebryter. Den gangen gikk
Ruth Kolstad sterkt imot at Hanna
Tørstad skulle få så mye som en aØvarsel! Når det gjaldt utelukkelse fra
forbundet, mente Ruth Kolstad at det
var en meget alvorlig sak!

Kampvillige arbeidere skal ut
Vi som har vært ute i streik og blitt
ekskludert, skjønner nå mer og mer

Mi.ti,i~~~iser synapati
.

.

.

. ·.

,

FOB ··HVSTAD

TRONDHEIM (VG) - Aksjonistene i Hustad-konflikten i Trondh~im går bedriftens
og de ~ksjonæres ærend. Metodene som er brukt 1 wjonen, ·har som konsekvens
at mange mennesker føler sympati for. Herlof Hustad. ·Dessuten har de oppnådd å forsinke og vansk~llggjøre vårt arbeid med å få til ordnede arbeids- og lønnsforhold ved
.denne bedriften.
·
· ·
Dette ider sekretær Rolf P'rØYB·
land 'l Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til
VG. PA nyåret ble de to tidllgere
tnlltskvlnnene, som har satt 1 scene
oø ledet den ulovlige aksjonen; ekskludert som medlemmer av !orbwidet. Nå er ytterligere fem av de
oppsagte arbeiderne ekskludert. Det
1Jelder blant andre konfliktens
opphav, Geir Iversen.

I prøvetiden
Geir Iversen ble oppsagt ved M.
Bustad & Co. 1.fjor høst. Bedrlftsiedelsen hevder at oppsigelsen
ak~edde 1 prøvetiden, som t dette
• -...:i-net var forlenget. NNN hevdet
•t·" oppsigelsen var usaklig, bl. a.
·med den begrunnelse at hovedavtalen ikke hjemler adgang tll A, forlenge en prøveperiode.
Men tør NNN rakk .il. ta opp saken, gikk åtte av de øvrige ansatte
tn sympatistreik (i begynil.e!sen
sjennom en sit down-aksjøn). Forbundet gjorde det pil. forhånd • klart
at det ikke kunne støtt.e en slik
ulovlig aksjon.
·
'
pe· Att;e_ ble -SØ. opp.,agt. ~ l

LOs juridiske kontor,
rant at det var grurtnlag for A'prøve oppsigelsen av Geir Ivers.e n
rettslig. Men Iversen avslo. En~n
s~e det rei!les sak for alle de opp_sagte - eller lngent·
samråd med

Ren terror

c

·

Siden har de 0pp5agte, som betrakter seg som streikende, og sympatlsØrer som i det al, vesenlig finnes ved de videregående . skoler og
høyere læreranstalter 1 Trondheim,
drevet ren terror mot de øvrige ansatte hos M. Hustad & co. Aksjonls~e liar · stemplet dem som
cstrelkebrytere•. De sjikaneres via
løpesedler, pr,- brev, telefon og . dlrekte. Enkelte ansatte er ogsA. blitt
fysisk forulempet. Flere forhold 1
forbindelse med konflikten har foranlediget politiets. inngripen og etterforsknlng.

0

sta~re at aksjonls~e egentlig glr
bedriftledelsen
og
reaksjoneæ
ærend, sier Frøysland; -'- De setter
. tll -slde alle regler som arbeiderbevegelsen møysommelig gjennom
flere · tiår hal' kjempet igjennom.
Ved Hustad grep NNN inn rør denne konflikten oppstod. Vi var innstilt på ·å arbeide med alle lovlige
midler' for il. få tiUorbedrlnger; ·
Så skjer dett~. Aksjonistene får
med seg de fleste av vØ,re medlemmer f den ulovlige aksjonen. Det
betyr at det farlige arbeid ved bedriften lammes,
Nå er igjen et flertall av de ansatte ved M. Hustad & Co. organisert i vårt forbund. Det betyr at vi
!tan begynne il. arbeide faglig aktivt
ved bedriften igjen. Ulempen er at
vl mA starte fra grunnen av. Det
kan vl takke aksjonistene for, sier
sekretær Rolf Frøysland.
\•

Så skjer det
Aksjonistene har hele tiden rettet
grove skyts mot tre hold: Drlftsle. der Berolf Bustad. de si.kalt.e
streikebryterne-og NNN.
.
------ Det er ikke vanskelig il. kon-

'

Aksjonistene har rettet en del
av grovskytset. mot NNN og
Ruth Kolstad, som er bUtt
offentlig s1fkanert.
(Foto:
Olav Hasselknippef
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hva Ruth Kolstad mente den gangen.
For pampene i forbundet er det svært
alvorlig å utelukke folk som stiller
seg på arbeidskjøperne si sie, mot de andre
arbeiderne, og til og med blir streikebrytere. Det er imidlertid helt greit å
suspendere og ekskludere arbeidere
som ikke slikker arbeidsgiverne opp
etter ryggen, men tjener arbeidsfolk
sine interesser!

Splittingsforsøk
Under streiken gjorde ledelsen i forbundet mange forsøk på å splitte oss.
Først ved å ekskludere de to forhenværende tillitskvinnene og på denne
måten gi dem «skylda» for at Hustad
hadde sagt opp Geir usaklig! Dernest
prøvde de å kjøpe opp Geir ved å
komme med rause tilbud om Oslo-tur
og hotellopphold. I tillegg skulle LO's
juridiske kontor føre rettsak · bare for
Geir, dersom han brøyt med «streikekomiteen» som Ruth Kolstad uttrykte
det.

Hustad skal «oppdras»
Forhandlingsveien er ledestjerna for
dem som sitter med oosis_ioner i fagbevegels~n. Vi har i praksis sett hvor
denne veien fører. Innstillinga til
Ruth Kolstad var at vi skulle være
tålmodige med Hustad og oppdra
han. Oppdragelsen gikk ut på at vi
hele tia skulle fire når NAF's problembarn ble umulig. Dette er ei
nederlagslinje for arbeiderklassen .
Mot denne linja må vi sette enheten
og solidariteten i arbeiderklassen. Forhandlinger fører bare fram når arbeidsfolk står enhetlig bak kravene det forhandles om, og er villige til å sette
makt bak dem .

LO-toppen - fremmedelementer i fagbevegelsen
Ledelsen i NNN har flere «svin på
skogen» i for_bindelse med Hustadsaken .. ·enn andre forbundsledelser
Lik~ el er det e n gjennomgående tendens at alle de såkalte ulo~lige streiker de siste åra, har bhtt
fordømt av ledelsen i de respektive
forbundene. Ledelsen i Transport
frua med repreesalier overfor havnearbeidre som hadde vedtatt å gå til
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i1LLITs·x v1·NNENE VED HDRIFTEN..,
. &STRl HOLM - CRlSTlNA aERGLUND-•

Ve4 en kort konferanse pl vlrt kontor
S.da.g bl.e de,t forespurt om ett mota -hvo.:ø der etter oppsett fr·a Dere
skulle bahandles folgend&s
opplEl.gelse av· Geir Ivezsen.
,
gruppeplaaaring av: l:.agerp~r1H>nal.e.t .• .
_viux,e arbeide. med trekken _på la.grat.'
a.vvikling a.v' Østa fe:riuke.!
D till.egs herut ha:«tde be.drif1ten f&l.getllde
som ble , on&k•• o:pp-ta.'lt-t. aen aom D•r- mente 11.1111 tkvinnan~, ikke: !la.,;!;:o
no-e am.;
J'or"ttsatt roikt:nc i ai.rbeidelokalen••·
St.uic brudclL på. av-11alen 10 m.' ka.1:lepau•••
ll•rundez, me~es flere talt saJDticU.g os o-fte
J..enger9' tid,.:
J'or maing4!1' aåkal.te fem minutters pa:user fo ·r
roik ete:.'
.
.
.
J'or. tidlig_ avslutning av dagene arbe,id.e.'
Liten foz,etåelse for å, TI1,re, bedriften
JxehjeLpelig med a.11. der ved. dagene slutt
s.tå.r v,al!er både. her og der som ikke er
inn.aa:U kjolerom~ llaskiJier. ikke a1ralå1tt . . .
Yare.r r liggende. bå.de pl gulv og Iferd lose.
For å. gjøre aote. så kont. ø,o111 muL1a kan. følgende b--k••~
Gnr Iyersen •• eppeakt• ell& han ikk.&- p a s - 1 811kt arbeid.e e1:-t..- vlr
men1ng~1 J'orqvrig kan den formann han es- undellla.e,t. Jie,cliellen :frL us1t1tale
sac nerme:re.i
Hva gjeldell g:rupp-epliase-.rin:g, å anta.eøs de1;1te å gjel.de lonnsforho-ld~1
ae-dr.if.te.n mener ~onnsforhol!dane. er ziik.tig og ·ml såle.dae behandl•• av
hoiere, inata.nse,rJ
Azbeide med, 'brekken 1 fabr.ikken er 1 f.Ull. gang som v i t - , men øk.Jldeø
~•J. denne oe,Å for en s ,t.or. del de IEOIR arb:eS.da:i: dell nede
ikke Lukkar
dorene•'
Avvikling av sJ.stlir fe:rieukø: ell a!ll'klaæt. for såledesa
c.' hrglund . - a. llorJce-mo - A&J.aug_ Dahl . ette,r nermera, avtale til ~å.re11~1
Tuz,id Hooy og Aøtri Ko:lm 1 mell.omJuien~

og

Kvis de,t
bt
C

~

for a..rbeid•t.• sang kan a.Jrangex,e.ø 1t:øor an å kunne ta. mo;te
·
dog ikke ut ov&:11 en 1/3! time~;

..i

I. ~ -

i::nzr

-Z.. .fi"J],.,,.... ' .LJ fl
.
•••.!"-:'.,::-: L:-;-.~·•••·~ ~ . J•/./{fir,~
tillJi tø.kvinnez

"Samarbeidsvillig skriv 0 fra Hustad til tillitskvinnene. Det er tydelig at oppdragelsen av
Hustad ikke har kommet særlig langt!
sympatiaksjoner med bryggearbeiderne under streiken i Oslo. Dette viser
at ledelsen i Transport oppfordra til
streikebryteri under bryggestreiken!
Det har blitt vanlig å utelukke
kampvillige arbeidere fra, fagforbundene fordi de er «fremmedelementer» i arbeiderklassen. Da vil vi
spørre: hva · med ledelsen i LO som
går imot rettferdige streiker, oppfordrer til streikebryteri, organiserer streikebrytere, «fraksjonerer med arbeidsgiverne» og i tillegg sitter med løn-

ninger soni er mye høyere enn gjennomsnittslønna til en industriarbeider!
Hva er disse folka? Jo, de er virkelige fremmedelementer i arbeiderklassen. Var det noen som skulle ekskluderes så var det nettopp disse folka!

Kamp mot eksklusjoner og
og suspensjoner i fagbevegelsen!
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Demokratiet i.fagbevegelsen på veg ut.

··············--····················································
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Under streiken så vi hvordan demo- ·
kratiske rettigheter for fagorganiserte
ble satt til side, for å gå i mot oss og de
som støtta oss. Her er noen eksempler
på det.

ramma ikke bare oss i streiken. I
februar i år ble to arbeidersker-sus-:=pendert fra Fryseriarbeidernes forening
i Trondheim. Den ene av de to hadde
fremma et forslag til støtte for oss påårsmøtet i klubben, mens den andre
hadde kritisert klubbformannen fordi
hun hadde vært med på å si opp
to arbeidersker - usaklig i prøvetia,
Ruth Kolstad som også var til stede
på dette møtet (hun har tidligere vært
klubbformann ved Friogrill i .Tr .heim)
foreslo suspensjon av de to fordi de
henholdsvis støtta ulovlige streiker og
kom med ubegrunna kritikk av klubbformannen.

Eksklusjoner.
Eksklusjonene av oss ble aldri tatt
opp i den lokale fagforeninga. Styret
· i foreninga ble heller aldri spurt om de
mente det var riktig å ekskludere oss.
NNN-ledelsen gjorde vedtak om eksklusjon på topp-planet, for å være
sikre på at det gikk igjennom.

Suspensjoner ved Friogrill
Junta-metodene

til

NNN-ledelsen

Feof°av/•:~flustadaktivis.tene
e· k s k I ud· err t e
av f.orbundet
.

.

'

.

.

.

:

.

Suspensjoner i NTL
I NTL ble et helt styre på 7, i lokalgruppa ved lærerhøgskolen og universitetet • suspendert, fordi de støtta
Hustadstreiken! Dette styret hadde
lenge vært en «plage» for ledelsen i
NTL-avdelinga her i byen, fordi de
sto på en kaniplinje og gjorde gang
på gang vedtak som de ikke hadde
fått beskjed av ledelsen om å gjøre!

Støtta koin ikke fram
Tidlig i Hustad-streiken ble det fatta
en støtteuttalelse i avd. 224 av NKF
i Trondheim, i tillegg ble det samla
inn penger til oss på et medlemsmøte.
Ledelsen i fagforeninga satt på pengene, helt til de som støtta oss trua
med å anmelde fagforeningsstyret for
underslag!
Støtteuttalelsen fra ungdomslederne
i fritidsklubbene i Trondheim kommune har ikke blitt sendt til oss. Årsaken er at_alle vedtak i denne gruppa
som er tilslutta NKF, må godkjennes
av avdelingsstyret før det kan sendes
ut og brukes offentlig. Mye tyder på
at fritidslederne som gruppe hadde
blitt suspendert, dersom de hadde
offentliggjort støtteuttalelsen til oss
uten avdelingsstyrets samtykke!

Fem av -de tidligere ansatte ved Hustad
Fiskmatfabrikk ·i Trondheim · er nå ·eks- ·
kluderte av sitt fagforbund, Norsk Nær~
ings og Nydelsesmiddelarbeiderforbund.
Forbundet sier bl. a. at de som blir eks~luderte har sjikanert andre med·1e·mmer av NNN.
Se side 16.
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Ungdomsgruppe lagt ned
Alle metoder er benytta for å knekke
støtta som vi fikk fra fag-bevegelsen.
Ei ungdomsgruppe tilslutta Stein-,
Jord- og Cement~rbeidernes foreniøg i
Trondheim, støtta streiken vår, og
gikk imot at forbundsledelsen i NNN
organiserte .streikebrytere og ekskluderte . oss i streiken. På årsmøtet i
foreninga i mars i år ble ungdomsgruppa lagt ned. Begrunnelsen fra
formannen i foreninga gikk ut på at
h~m var uenig i det som var gjort, dessuten hadde ungdomsgruppa blitt en
plattform for AKP!

~

/.'_d~

Fryseriarbeiderned Foreni,,g i Trondheim vedtok:
.

fttMA.

Suspensjon aV'
to· medlemmer ·

~
$/u . ·• tillitsmenn,·. a,~~-.:::.

~~~:~~·•T-~@~fl~½
•''(·l~J;lfl
a,rø, ~~•ems.m~,,,r~f.~k. ~ .itJ." '

Forburrdsatyret ha~ ~

...r.;:~_.: ,.:,. >. ·

1,

.Yi ·:-.. :Tr'

· - - stemme

ved~<·.•vd~Ung'.: . ·, 108-Ø

ved-. ·Universitetet '.

I ·_

.-

. . :-~:~ .r•~i '.. ,(,)f~J.;);: ,_;;;;1

.· Gruppesl:yreC'' ved · Læret=.·
~skoleil· mulde !UJftkrteimet
et opprop i . Ad~eavise'n:··
som protest~e moLbruk ~v ,
politi i den pAdendt: stt·e-~:·
voo M: Hustad & Co. A/S i ··
1'rondheim; Samtidig sendte
man et brev :m,ed støtte til de ·
streikende hyør: man ga strei.
.ken sin fulle støtte-Streiken ved .M. Hustad: &
Co:varstemplet som qlovlig, :·

: Vedt•K~ som_bJ(!,JJ~•'.l'·i: l-.nt, ,,. ~ g~;·,~
.J~~a,get le fra_111· gjo
t klarttat _i<m,e,«11.em- .' ·. :.' la-- ·!tvi•~ ,.$ t~l]l~e'8 sc,in
.1 m~
)leiing l ~ ti,_, _lkke ·•._ ;{ ~å1-~r. ] bliid -f ~ suspenderte
;~
. ·avdelhigens ·.· navn
· Uovedstyret · nedstemte
:_saminen med sitt eget på UD•
. imidle,r tid_· . dette ' forslaget,,
~ de,rskrif'tlister i saker som et~
hvorpl veilkommende. stjTe~ ter , regelverket . er stemplet ·
med.lem .
ogsA e.- med i

•solit ulovlige. Overtredels.e vil

; fete til suspensjon».
.
. ·S.mtidig med at gruppestyo@ bakgnma.av et vedtak_L · , ret ved Læreriløgskolen veda'vdeling_1 ~ :SC>111 l;le fa~t~ . ' tott ;' t utsende . sht egen
sA tidlig som 9~ juni i fjor pA · ' støtteerklæring,' ble hovedstyet medlemsmøte, har avdelht- · ret i avdeling tos:-6 forelagt et

som

<.

•-·"ed NLHT/ DKNVS bar 't ie•.
.-·.:::·t,are erklært at de ikke vil
. etterleve landsstyrets vedtåk '
· · av maU.916, men ·~e har ved
, clen framlagte erklæring .da•

gruppestyret, ga sin tilsliittert 30.- november 1976 direkte
ning tU.~~:~t~ .11tlæringen, ved- , , _t; gjel"lling -støttet --~~ . qlovlig
·personlig<, :s.::'.cJ ' · signere' . konnikt; I tillegg-til dette hat ·
· gruppestyr~ts uttalelse.
.
· . de stemplet de arbe_iclstakere
Høy~ehttsacJiokat · . Olaf ',. · ·. ved bedriften som ikke deltoi>"
Sunde i LO
forut for fori· den ulovlige aksjonen. semi .
hundsstyrets ~handling H
. streikebry.ter~». _

som

Kneblingsmetodene til LOledelsen - farlig

Jsl<:e Italia under Mussolini i 20-30·
åra. I_Italia kunne •staten nekte fagforeninger å oppretthplde virksomheten,
Den diktatoriske linja som LO-ledeldersom de satte seg utover «moralske,
sen har lagt opp til for å fjerne alle
politiske og nasjonale synspunkter»
som kan tenkes å ha forskjellig mensom gikk imot den fascistiske staten.
ing fra pampene, er ei meget farlig
I Norge går ledelsen i LO . inn for å
utvikling. Det har til og med kommet
ekskludere hele fagforeninger, avså langt at hele avdelinger har blitt
delinger, styrer og enkeltpersoner ·
ekskludert fra LO. Dette gjelder sosisom ikke gir «trpskapsed» til Hovedale etaters forening i Oslo. Denne
·avtalen, som knebler all rettferdig
avdelinga ble ekskludert fordi , de ·
kamp i arbeiderklassen.
gjennom lang tid bl.a. hadde støtta
Mange ser ikke farene ved knebrettferdige streiker og tatt opp saker
lingsmetodene vi'. er vitne til i dag, fordi
som ledelsen i Norsk Kommuneforbund
· de kommer fra •de folk som egentlig
___ _
_har vært uenig i!
skal verne om arbeidsfolks interesser
Går vi tilbake i , historia finner vi
og ikke gå imot dem! Nettopp derfor
igjen lignende tendenser i det fascistet det enda viktigere å avsløre ledelsen

30

·· · sitt m;ev tilfor~nds~~yi'~t;

. ,,. . «Styret.~·. ved lokal~.,_ ·_
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i LO som retter grove angrep mot de:
mokratiet og ytringsfriheten i fagbevegelsen. Det må reises en kraftig
OJ? i nion i arbeiderklassen og blant alle
demokratisk innstilte mennesker i
Norge mot kneblingstiltakene i. fagbevegelsen! Bare en kraftig op; nion
kan avverge at utviklinga vil føre til .
. forhold som vi finner i Spania og Pol~!

Forsvar de demokratiske rettig. hetene i fagbevegelsen!

ORGANISERT TERRORKAMPANJE
FRA NNN LEDELSEN
.

Vedtaket· 'som ble fatta i forbundsledelsen i NNN i forbindelse med
eksklusjonene, var ledd i en nøye planlagt hetskampanje fra «toppen». Etterat Rut Kolstad & Co hadde gjort sitt
beste for å organisere streikebryterne
ved Hustad, kunne NNN-ledelsen
starte opp med hjelp og beskyttelse
av sine «fagforeningskamerater» og
en hetskampanje mot oss i streiken;
I vedtaket som ble fatta av forbundsstyret i NNN, heter det at vi har
«drevet psykisk og fysisk terror rettet mot andre medlemmer av forbundet».
Det har kommet langt i dagens Norge
når ledelsen i et fagforbund kaller
forsvar av arbeidsplasser til arbeidere
som er i streik for TERROR!

.

Kjevik i Samorg. uttalte han at situasjonen v~r eksplosiv. .
Resultatet av· den hatske stemning1l
som LO-ledelsen, fagforeningspampene og avisene i Trondheim skapte,
førte bl.a. til at kvinnelige streikevakter ble slått ned av streikebryterne
og deres likesinnede da de gikk streikevakt om morgenen.
Målet med «terrorkampanjen» var
å isolere oss. Den «ubetydelige lille»
Hustadstreiken gikk tydeligvis på
nervene løs . Splitteleseforsøkene hadde
ikke ført fram, og noe · drastisk :
måtte gjøres.
Vi ble ikke isolert! Under og etter
terrorkampanjen fikk vi inn en del
støtteuttalelser fra Trondheim og
andre steder i landet.

Grove angrep fra Hustad på de
streikende
Den samme forbundsledelsen sendte
ikke ut ei eneste pressemelding om
«forfølging og terror», da politiet
arresterte oss etter Hustad sin ordre,
og satte oss i eneceller! Vi så heller
ikke at forbundsledelsen protesterte
da Hustad prøvde å kjøre ned noen
:w oss i streiken. Til og med da Hustad
slo ned to jenter som var med i streiken.
og prøvde å presse en av dem over et
gelender i 3.etasje, protesterte ikke forbundsledelsen.
Hustad og politiet sine grove angrep på oss var ikke terror. Terror
var det at streikebryterne etter mange
oppfordringer ble nekta adgang til
jobber som ikke var deres!

Avisene oppfordrer folk til å gå
løs på oss
Arbeider-avis'a kjørte hver dag ut i
denne tida vedtak som støtta NNNledelsen - de f1~~te glort av styrer i ,
fagforeninger og klubber. En del
vedtak var også gjort på medlemsmøter. Stemninga ble piska opp gjennom hets og løgn, for å få oponionen
til å fordømme oss.
Arbeideravisa oppfordra folk indirekte til å gå løs på oss, og de som
støtta oss. I et intervju med formann

SV med håndslag til fiendene
våre!

Stemninga mot oss piskes opp
NNN-ledelsen sitt vedtak mot oss,
førte til at hetsen ble trappa enormt
opp. I spissen gikk spesielt Arbeider- ·
avisa i Trondheim. Formannen i
NNN, Aage Petersen, oppfordra fagorganiserte i Trondheim til å ta av ,
stand fra oss og støtte vedtaket de
hadde gjort. NNN-ledelsen hadde
tydeligvis sendt ut skriv til alle NNNbedriftene i Trondheim, for å få igjennom vedtak mot oss. Reaksjonene
lot ikke vente på seg. Ronald Kjevik,
formann i sam9rganisasjonen i Trond7
heim tromma sammen til ekstraordinært møte i samorg. for å vedta
avsky-resolusjon mot oss! Uttalelsen ·
til styret i samorg. går så langt at den
beskylder oss for å ha «drevet en uhyg. gelig psykisk og fysisk terror . mot
tillitsmenn i forbundet!» Det må bl.a.
· bety at vi har slått til eller gitt tillitsmenn i forbundet juling! ·
Vedtaket i Samorg. ble gjort enstemmig, og vi merka oss spesielt at
en ledende SV'er her i byen, Reidar
• Moen, støtta det fullt ut!_

Terrorkampanjen fikk ledende SV'ere
i Trondheim som før hadde støtta
oss, til å gå imot oss. Helomvendinga
var et · slag under beltestedet på oss
som var i streik, og et utmerket handslag til fiendene våre.
Når en tenker på utgangspunktet
for streiken; nemlig a~ en usaklig
oppsagt arbeider skulle få jobben sin
tilbake, og ser ·dette kravet .i forhold
til all den tid og krefter som ble satt
inn for a knekke oss, kan det virke
som ledelsen i LO skyter spurver med
kanoner. I virkeligheten ruør- de ikke
det. De visste hele tia at vant vi, ville .
det for det første være en stor belastning for samarbeidslinja, fordi bryggearbeidernes ulovlige streik nettopp
hadde seira. For det andre ville en
seier for oss gitt støtet til mange ak- _
sjoner på lignende arbeidsplasser som
Hustad, og dem fins det en del av.
Terrorkampanjen kom ikke fordi vi
hadde gjort noe som var galt, men
tvertimot fordi vi gjorde det som er
riktig for streikende arbeidere; å ta
kampen opp mot _streikebryteriet!
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=======---=====::::::::=
- Styret i -Trondheim __ 'faglige
Samorganisasjon
har drøftet
Hustadsaken og vil gi sin fulle
støtte til -Norsk Nærings og
Nytelsesmiddelarb.forbunds vedtak
om å utelukke som
medlemmer
de
siste
!>
medlemmer i forbundet som har
·deltatt i deri · ulovlige· ·og
tariffstridige _. aksjon
ved
Hustadbedrifteri. Disse har i
tiden etter ·aksjonen drevet og .
deltat_t i en ~yøelig· fysisk .,Q1[
· .e!Ykisk l~.WU:...w!~~ .~~t ~Il~

rnedfemm.~ - __Q_g__

il!f1~S1!_1.e!l_~ _ I

forouiictet . og ··c;1e"li'ar og-: i'e'ltet

gx:9ye b~s~_y_l<fui,!l_g_et mot andre_
lok,ale Jillitml.c:gn._ 1 affdll
bedrifter, mot sitt eget. forliiiiid

~-=--··.- -----

<iEt.2.~.tO_,_ ·

Samorgs styre
vet at de har de fagorganiserte
bak seg når vi · sier ~TOPP TIL
SLIK VOLD OG TERROR mot
arbeidskamerater og mot faglige
tillitsme~J).___ ___ _________
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..·r ·eksplosiv
Samorg-/ormannen med sterk fordømmelse av m-l'ernes metoder ·
·

'
- Hustad-aksjonistene driver et høyt og farlig spill, hevder formannen i Trondheim faglig
Samorganisasjon, Ronald Kjevik, i ~,u~rntale med Arbeider-Avisa.
.
, ~ r Jeg har,·fåtten ,rekke henvendelseri som tyder på at situasjonener m~et am~er inne
flere fagforeninger. Det kan derfor-ikke utelukkes .at·det eksploderer før eller seinere o
ikke de oppsagte arbeiderne og deres støttespillere nå besi_nner seg.
Kjevik sier at Hustad-saken vil bii drøftet på et ekstraordinært styremøte i Samorg i dag.
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Vold .og terror
-

En del unge menqesker, som er for- ·
liliil ledet av venstreekstremister, har
tatt vold og terror i bruk som demonstrasjonsvåpen. Vi sikter til den forfølgelse som '
drives mot endel av arbeiderne ved Hustads
fiskematbedrift i Trondheim. Ved minst to
anledninger har de unge demonstranter gått
til fysisk angrep mot en av arbeiderne, og
demonstrantene har også ulovlig trengt seg .
inn på andres eiendom. I tillegg drive, det
gjennom løpesedler en ufattelig sjofel tilsmusslrigskampanje mot vanlige arbeidere
som utfører sitt lovlige arbeid.
·
For å klargjøre begrepene ~r det nødvendig å repetere litt av Hustad-saken: En arbeider ble oppsagt av bedriften. Hans fagforbund vurderte oppsigelsen og mente d'en var
usaklig begr.unnet. Forbundet ville på vegne
av arbeideren gå til sak mot bedriften for å
forsøke å få oppsigelsen kjent ulovlig, og
forbundet ville også kreve erstatning og
gjeninnsettelse i stillingen.
·
Da la endel av de andre ansatte ved bedrif~
ten ned arbeidet. De ble oppfordret av sitt
forbund om å gå tilbake til jobben fordi ·
arbeidsnedleggelsen var ulovlig. De nektet,
og ble oppsagt av bedriften. De er derfor ikke
lenger streikende arbeidere, bare alminne-

-: : ADRESSEAVISEN

/i. "'." ~~ .
'

lige demonstranter. Arbeidsnedleggelsen
ble forøvrig også organisert av akadem\sk
utdannet arbeidskraft med kunnskaper som
ikke kvalifiserer noe særlig til å lage fiskemat.
Arbeidsformidlingen formidlet på vanlig
måte .andre arbeidstakere in bedriften til
erstatning for dem som er sluttet. Det er
disse .andre arbeidstakerne som nå blir forfulgt ved hjelp av gemene aksjoner og en
kombinasjon av vold, terror og løgn.
. Som omt_a lt i avisen for noen dager siden
ble ~eks navngitte arbeidere ved Hustad
utsatt for angrep i en usedvanlig ondsinnet
løpeseddel. Men . de som an~per gjør 'c:l~t
anonymt. De undertegnet løpeseddelen med
det diffuse . begrep «Streiltestøttekom. i
Tr.heim».
Dette avslører at .de føren~aktivister, de
som egentlig står bak og trekker i trådene,
er ynkelige og feige mennesker. Det avslører
heldigvis aksjonen.
De splller: sitt spill, og dette spillet gir
beviser for at situasjonen ved Hustad ikke er
noen arbeidskonflikt, men en politisk konstruert situasjon som ikke kunne føre til noen
løsning for forholdene på arbeidsplassen.
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Tidligere Hustad-arbeidere ekskludert:

- .Har drevetuhyggelig.· ,.-o-r-e
\e-r-~ .
fysisk og psyld~k te
- . Slik utvikllngen har
vært ,·ed M. Hustad & Co.
var det helt nødvendig å gå
til det skritt å ekskludert•
enda fem medlemmt•r av
forbundet. D<'t kunnt• bare
ikke forts<'tte nwd direkte
sjikane og persønforfølgel •
se mot folk i lovlig arbeid.
Dette sier forbundsfor• ·
mann Age Pt-tersen i Norsk
~ærings• og Nydelsl'sniid•
delarbeiderforbund Ul Ad·
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De . som ikke bøyer seg for-·
AKP-parolene,
får · stemplet, alvorlig vending i.går morg·es, da . ,,streikebrytere" på seg,. Men
demonstranter gikk løs på en ung ingen andre .enn . fagbevegelsens ·
arbeider og påførte ham skaaer. egne organet,hlµ' rett til å dømme \"·
Vi ·viser til reportasje i dagens om hvem soni · er streikebry_tere.
avi~ • . , .. ,. , , • • •
AKP'eme_s -.. a,k,tivitet og deres ·
1
D~t•·-g 1·iaari'\it
sa~ln'Ifif tå et ak$joner-~'' På . arbeidsplassene er
rettslig etterspill. · .
. .' ' '
bare :egnet
til
~ · · uth"1,le
01~~
-· ·n..~..,;·.t<.ITTtfli:kten
er ..et leddl •i str
å ·· · t
J .,, ,ms i i t) :, V ,. ! r
,
ei·kl,C·V._!Pe~~-·
. · ·· . ·
venstre-ckslrem~eP,CS- ..~VM~.i~,
,.Deti;-y'ls~t · $eg a~ de ikke.
Vl~er
og de som regisserer den ,J~ir
tilbak_e.:for å gå til håndgripeligselvføi'gel~ublaffen i~fagbtvegel- t'ieter. Det bør de være meget
sen og de spiller~gler som gjelder: , forsikti~e ·m ed. Det kan _føre til
Den såkalt~ streiken de. har satt i mota~sJoner som kan . bli meget
gang er like · mye rettet J?Ot alvorlige for dem. De bør ha klart
,fagbevegelsen som mo~ _arbeids- for
~eg
at
fagorganiserte
giveren. Det tas da heller ikke det arbeidere ikke finner seg i den
"ngeste henSYil; . til de råd de fir form for .terror som nå utøves._
fra Norsk Nærmgs- og Ny,telsesSå kloke . bør .de være, disse
middelarbeiderforbund eller de yrkesdemonstranter, at de, for- ..
v~dtak so~ forbundets · ot~aner søker å besinne seg.

Ji matfabrikk på Brattøra tok en ny_
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R.l-sklusjonen av. Hustad-aksjonistene:

jf\" . . . . · ··.

,

·· · · l1/i·11

~~Samorg ·vedtar
støtte .til . NNN

Hustadsaken var · i går oppe til drøfting på et ekstraordinært styremøte i Trondheim .
faglige Samorganisasjon. På møtet ble det vedtatt en uttalelse der styret gir sin støtte til
eksklusjonen at/ de fem siste medlemmene, som har deltatt i Hustadaksjonen, fra Norsk
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeideres forbund. Uttalelsen er gjengitt i .sin helhet nedenfor.
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Ytringsfriheten en myte.
•............. ......•...............•....
~

Ytringsfriheten
Streiken vår ble aldri godt dekket i
massemediene over hele landet. Konflikten ble derfor isolert til Trondheim,
og folk utenfor byen og Trøndelag
fikk dårlig kjennskap til hva som
skjedde.

Hustad fri adgang til pressa.
Liksom politiet og forbundsledelsen fra . begynnelse til slutt

Pressediktatur overfor oss.
Da var saken en helt annen når
vi sjøl ønsket å gi avisene vår framstilling av streiken på Hustad1 eller når
vi ønsket å gå imot alle angrepene som
kom. Arbeideravisa koQtaktet _i_begynnelsen roroundsledelsen so!11 sensurerte hva som kunne tas mn og
ikke. Senere overtok redaktør Gullvåg kontrollen. Gang på gan'gleverte
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tjente Hustads interesser, stb Trondheimsavisene og Lokalradioen til
Hustads disposisjon og ga _han rik <'!nledning til å komme .med si11e på~
stander. Pr. telefon eller i direkte kon:
_takt med ham på kontoret, kunne
Hustad enkelt og greit lyve og forvrenge sannheten gang på gang og få
sine uttalelser spredt i niasseomfahg
uten at det kostet ham hverken tid
eller penger. I tillegg fikk alle som
gikk imot streiken komme med angrep
på oss. Spesielt Arbeiderpartiets organ
i Trondheim, ArbeicferaVIsa, stilte seg·
disponibel for all rabiat hets og sjikane

rettet mot oss. Forbundsledelsen i NNN
boltret seg i spaltene med sine angrep
__Qg_ løg_!lak_tigt: p~ta11der _s_om i begynnelsen var spesielt rettet mot de tidligere
tillitskvinnene. Samorg. i Trondheim og
alle
klubber /foreninger/ enkeltpersoner som gikk imot oss, fikk inn sine
. syn på streiken og oss som deltok uansett innhold. Det virket som om
linja til Arbeideravisa var at dess
styggere angrepene på -de streikende
Hustad-arbeiderne var, desto bedre.
. Arbeideravisa hadde ingen betenkeligheter med å trykke dette leserinnlegget.

vi inn pressemeldinger ·for .å få fram
sannheten. Gang på gang ble vi nelctef
spalteplass · - ofte med den begrunnelse at vi angrep tillitsfolk i forbundsledelsen som støttet Hustad. Av 152b pressemeldinger, innlegg og leserbrev fikk vi inn 2. Det var svar på
angrep, og disse svarene var på toppen
sensurert (bl.a. var ·1ista over all faglig
støtte vi· hadde mottatt blitt radert ut).I Adresseavisen, partiet Høyre ·sitt

organ i Trondheim; som forøvrig for- ·
holdt seg passiv . under hele Hustadkonflikten siden Arbeideravisa gjorde
jobben for to, fikk vi inn 1 innlegg
hvor vi gikk imot angrep på oss fra
SV, i tillegg ble korte utdrag . av ei
pressemelding puttet inn i en artikkel
Adresseavisen sjøl sto for. Ellers tok
Adresseavisen inn et leserinnlegg fra
en som hadde vært fagorganisert i 13
år og som ga sin støtte til os.s i streiken.
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Ytringsfriheten en myte.
Av 50 artikler/innlegg som dreide seg
om Hustad-konflikten, var 'fo angrep
på streiken. Dette gir et klart bilde
av hvilken myte pressefriheten er.
For oss ble det helt klart at det ikke
kan snakkes om ytringsfrihet i Norge.
Ytringsfriheten eksisterer for herskerklassen - ikke for arbeiderklassen.
Lokalradioen i Trondheim hevdet i
begynnelsen av streiken . at det ikke
gikk an å gi oss et intervju i lokalsendinga p.g.a. den nøytralitet NRK
var forpliktet til å ivareta. Saken måtte
belyses fra begge sider. Likevel opplevde vi at Hustad ble tilbudt et profilintervju i lokalrdioen, hvor han fikk
framstille seg som en liberal og hyggelig arbeidsgiver. Vi krevde umiddelbart å bli intervjuet for å få fram
sannheten. Vi fikk aldri noe intervju
i lokalradioen, og «balansen» i NRK
var en myte som ytringsfriheten forøvrig.
Vi har- -sagt--;;;dcl- om hv~rdan
Arbeiderpartiavisa stilte seg på arbeidsgiversida. Når det gjelder avisene til
SV, NKP og AKP (m-1), vil vi si
følgende: SV's avis «NY 'rid» støttet
aldri streiken vår. Ny Tid sa seg enig
i kravene, men ikke i aksjonen, derfor oppfordret heller ikke Ny Tid på
noe tidspunkt til å gi oss hverken
politisk eller økonomisk støtte. Ny
Tid var bare tilstede på en av de pressekonferansene vi innkalte til. Ny Tid
tok aldri kontakt med oss for å få
våre synspunkter etter hvert som angrepene mot oss kom. Ny Tid reiste
aldri kam·pen mot streikebryteriet da
streikebryteriet ble trappet opp på
Hustad. Ny Tid brukte i det hele
svært liten spalteplass på streiken vår.
Etter streiken kommer Ny Tid med .
følgende oppsummering.

Denne oppsummeringa viser ringeakt for den kampen vi førte mot
usaklige oppsigelser - den latterliggjør
at få arbeidere reiser seg til kamp.
SV-avisa Ny Tid reiste aldri parolen
om full støtte til streiken vår. Ny Tid
mener vi aldri burde ha streiket. Ny
Tid tar avstand fra kampen vi førte
mot streikebryteriet. Ny Tid står på .
samme side som Arbeideravisa mot
streikende arbeidere. Når Ny Tid nå
etter streiken frekt påstår at SV fortsatt støtter r år «sak», føler vi det som
et Judas-kyss.
NKP's avis Friheten skrev i likhet
med Ny Tid svært lite om .streiken vår,
og når Friheten ofret spalteplass på
Hustad-konflikten, var det for å angripe oss streikende fordi vi ikke stolte
på NNN-ledelsens samarbeidslinje,
dvs. sabotasjelinje.
· Det var AKP(m-l)'s avis Klassekampen som dekket streiken vår løpende og støttet oss på våre egne pre~
misser. Klassekampen bøyde aldri av .
for den hetsen som etterhvert vokste
fra borgerskapets side, men sto fast
som en påle og kjempet sammen med
oss til siste stund. Klassekampen er
den eneste avisa i Norge som tjener
arbeiderklassens interesser. Det har ·
vi erfart.

Omfattende meningsknebling
av oss.
I tillegg til Klassekampen fikk vi ut
sannheten gjennom løpesedler. Men
siden det er forholdsvis få mennesker
som leser Klassekampen og tar imot
løpesedler, kunne vi aldri hamle opp
med borgerskapets propagandaoffensiv. Spesielt godt merket vi dette da
kampen mot streikebry1:eriet skjerpet
seg.

Fra våre Sør-Trøndelags-korrese..ondenter

Hustad-saka går til.retten

..................
.... ..........,... ......... .

pvrlq,

kom Pl hfklTYOD av den

RIUllllllllrllll I r....... am-· trakwcrlnc 19m ble drevet over·
(or atretkebrvtcrne,. Ekaklt11Jone·11111 IVIIIAlt. I ........... kM ne
umuliggjorde ettertrykkelig en
dllknlpl .... llNIIIW..-t
-llrelllpltn .......,11.

... llrelll. . . . . ........

·":i"!::.:.~~
- ................-:,11111-

........ oppal - - .
NNN'I atA)hard.c C)r.e)r;IU11PP IX

... lldrl -

fent de ledende!~( deretteJ'.'_ de_

hver po1ltlv utvlkllnc, Idet etreiken avblbe1 medgir de tidliJere
streikende nærmest at alaget ml
anaeea aom tapt - bare rettem
vel stA.r Igjen. permed ber det ve
opl Jan.i _pj vel væ
klart
taktikken heit trå .tarten har

ved tcO Oin eileikre eviiienih-

geg av byrj.kuti- gg IPYYclen I
m&UJ.v tro ol rrnr krefter tlo.
etter hvert tilbakeVi tror det er riktlg ·, vurdere
andre framsanpmlter enn de

•lovlige• ,rJennom apparatet, men
skal de velge., m'- det være Pl
bakgrunn av en noenlunde bred
rettafølelse som presøer LOapparatets •lov11 på defenalven . .twalA.

=~~&f.W

l ~/ 3 :- l-7-- .
N'\-1tJ.
ubevløt,

r.::i.mt!f'U:,.

ndre erfaringer
kea, er ay aamme type øm p.l
Rl.....tln~t Q- Elefanten trlkkst
brycga
I Oslo : - a& de allmene
Ikke_ være
motfGi-eatlllln1ene Ul strelktlbryten,, og til bruk &\I pollU mot
De atretkendea avakhet fikk streikende arbeidere, holder pA A
opl &kajonerlngen mot streike- fonvln■e. 01 det er farllg.
·
N! ;
_.en Ul retten~~
bryterne til l all tilbake og opl
dette lnnremmea t rorblndelle ru, fj
fr S![
ptoq
med den oppawnmeringen Huatad.• •S,tte t •In 11 k her de Ulrcxcl
arbeiderne nl gjør av streiken. ll, ~
mener det er rlkUg I. ta hardt pl
l.fw

dochftfdcrnc 11ktøt med 11pr;ettc1t

Ikke

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

Vi forsøkte å komme inn i spisepausene på bedriftene i Trondheim for
å gi vårt eget syn til kjenne og opplyse .
om forhold som bevisst ble holdt skjult
for folk under streiken. Denne muligheten til meningsytring viste seg å bli
svært begrenset .etter hvert. Vi ble
nektet adgang av driftsingeniører, bedriftsledere og lojale klubbformenn
- de var redde for at sannheten skulle
nå ut til arbeidsfolket, og vi ble truet
med politi enkelte plasser dersom vi
ikke forsvant. Når politiet i tillegg
nektet folk å dele ut løpesedler uten å
ha innhentet tillatelse først, når politiet flere ganger fjernet stands og beslagla løpesedler og innsamla penger,
når politiet under hele streiken var ute
.etter streikestøtteaktivister og arresterte
folk når de delte ut løpesedler utenfor
bedriftene om morgenen, ble det tydelig
hvor undertrykte vi var med hensyn til
å gi meningene våre til kjenne.
Det hendte vi fikk høre av folk vi
støtte på at si<1en vi som deltok i streiken
ikke svarte for oss i avisene, hadde vi
ingenting å fare med, at det som ble
sagt om oss var sant og at vi var feig
som ikke tok igjen. Dette var folk
som trodde det fantes ytringsfrihet og
at det ikke forekom sensur. Det er klart
, at mange sitter inne med slike ideer
· - vi hadde selv 111us1oner om ytringsfrihet, politiets nøytralitet osv. før vi
gikk til streik og fikk myndighetene og
herskeklassen imot oss.
VG var den avisa som på landsbasis
svertet streiken best.
Like før v1 avsluttet streiken fikk
vi et intervju i VG som vi sjøl syntes
var halvbra. Men for VG-redaksjonen
var det så bra at da endel av opplaget
var trykt, ble trykkinga stanset og
resten av opplaget kom uten intervjuet.
-

·-~-

Borgerskapet redd for sannheten.
- Men · det har vi lært: Borgerskapet
er nervøs for at sannheten når fram.
For borgerskapet vet at solidariteten
mellom arbeidere i streik og andre er
farlig for dem. Derfor er det nødvendig
å spre løgner, framstille kjempende
arbeidere som usympatiske best og
hindre deres syn i å nå andre. Borgerskapet har god grunn til å være nervøs:
Vi sjøl har herdet oss gjennom all
råttenskapen vi har opplevd, og vi
vinner stadig flere folk jor oss mot
borgerskap og forbundsledelse når vi
får u~_~annheten om kampen vår.

Arbeidsfolk har krav på ytringsfrihet - avslør borgerskapets
pressediktatur! .
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Erfaringer fra streiken.
Forbundsledelsen ·prøvde i første
fase av streiken å kjøre seg opp på at
de ville føre rettsak for Geir, men
konflikt ved Hustad. Det hadde vært
. ikke for oss som hadde gått til solien fordel at mange hadde visst om bakdaritetsaksjon, på tross av at vi alle
grunnen for konflikten før vi gikk til
var usakelig oppsagt. I begynnelsen så
sit-<iown og seinere til streik.
vi ikke faren for splittelse som lå i
Politiet ble satt inn etter tre dager.
at forbundet skulle føre sak for Geir.
Avisene skrev lite om konflikten i begynFørst på nyåret fatta ~i vedtak om at
nelsen. De prøvde å «tie» oss i hjel.
forbundet måtte føre sak for alle eller
Støttearbeidet kom raskt i gang og
et stort opplag løpesedler ble spredd · ingen! Vedtaket kom ikke for seint,
men skulle vært fatta like etterat alle
om streiken, spesielt i Trondheim.
de usaklige oppsigelsene forelå.
Vi begynte å gå streikevakt utafor
arbeidsplassen med en gang vi gikk
Bryggestreiken en styrke for
ut i streik.

Før streiken spredde vi for lite opplys-

. ning om at det kunne komme til å bli

Reisene -

oss!

styrka oss

Reisevirksomheten var stor i første
fase av streiken. Alle var ute og reiste,
og det var en enorm inspirasjon for
oss å oppleve at så mange støtta oss
rundt omkring i hele Norge! I tillegg
utvikla vi oss på å reise rundt - folk
som aldri hadde stått på en talerstol
før fikk prøve seg under streiken
- med st.o rt hell. Den dårlige sia med
reisinga for oss som var i streik, var
at den kunne virke oppløsende på det
daglige arbeid, dersom det ble for mye
på engang.
En feil vi gjorde i første måned
av streiken var at vi stilte for mange
oppgaver på en gang. I denne fasen
likestilte vi boikott av varene til Hustad
og kampen mot streikebryteriet. Boikotten, slik vi la den opp, ble i en
periode prioritert for høyt. Den kunne
aldri bli så effektiv at den fikk store
-økonomiske konsekvenser for Hustad.

Kampen mot streikebryteriet _forseint igang!
Kampen m·o t --streikebryteriet kom
seint i gang, fordi vi i lang tid undervurderte Hustad sine muligheter til å ta
inn nye streikebrytere. Streikebrytervirksomheten ble drevet i et beskjedent
omfang den første tia. Streikebryterne var få, og de produserte ikke
fiskmat, men pakka om varer som
Hustad kjøpte fra andre fiskmatkjøkken. Hadde vi satt alle krefter inn
på å bekjempe streikebryteriet fra
første stund, hadde vi kanskje greidd
å hindre at nye streikebrytere seinere
tok jobbene våre og satte i gang produksjonen.
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Streiken på Brygga i Oslo i januar
betydde mye for vår streik. Kampmotet
steg i oss, spesielt da vi så at bryggearbeiderne også tok kampen opp mot
streikebryteriet. Bryggearbeiderne ble
aldri møtt med den samme hets og
løgnkampanjen fra LO-ledelsen og
arbeiderpressa som vi. Arbeider-avisa
i Trondheim torde aldri · skrive at
bryggearbeiderne var «ekstremister og
terrorister» når de stilte opp på kaia
om morgenen og kjempa mot streikebryterne.
- - Vi sendte støtteuttalelse og kr. 1000,til bryggearbeiderne, med en gang
streiken brøt ut. Seinere mottok vi
ei støtteuttalelse og kr 2500,- fra brygge
arbeiderne. Seieren på brygga i Oslo
var en seier for kamplinja i arbeiderklassen. Vi følte at deres seier også
var vår seier!
Vi utnytta solidariteten mellom
bryggearbeiderne og oss for dårlig.
Vi kunne brukt bryggearbeiderstreiken
mye mer i propagandaen, slik at den
kun.ne tjene vår sak. Det var en 'feil fra
vår side:
En ting som skilte vår streik fra
bryggearbeidernes, var at Hustadstreiken aldri ble kjent i vesentlig grad
utenfor Trondheim og Trøndelag. Det
lokale preget streiken fikk var en
svakhet. Vi sjøl kunne vært flinkere
til å spre opplysninger til andre deler
av landet ved hele tia å holde streikestøttekomiteene og fagforeningene
orientert, og ved å gi ut fler landsomfattende løpesedler!
Vi slapp aldri til på TV, som bryggearbeiderne gjorde. Radioen tok en gang
et intervju i forbindelse med de siste
eksklusjonene, men det var på slutten
av streiken. Hadde vår streik fått mer
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omfattende pressedekning fra første
stund og blitt mer kjent blant vanlige
folk rundt om i Norge, hadde det vært
en styrke for oss.

Storoffensiv mot oss!
Storoffensiven mot oss ble satt inn
i februar da k~mpen mot streikebryteriet tok seg opp. Vi var for dårlig forberedt på denne offensiven fra
fiendene våre, og det førte til at vi
ikke kom ut til folk, spesielt i Trondheim med nok propaganda om nødvendigheten av kampen mot streikebryteriet, og hva som egentlig hadde
skjedd i forbindelse med denne kampen.
Borgerpressa (inkludert Arbeider-avisa
og Ny Tid) fikk på denne måten fritt
spillerom, og utnytta aksjonen mot
streikebryteriet mot oss!
Vi fikk under hele streiken mye
.støtte fra fagorganiserte rundt om i
hele landet. Det var imidlertid en
.svakhet at vi ikke på et tidlig tidspunkt greidde å utnytte denne støtta
i et slagkraftig tillitsmannsopprop,
som kunne fungert som et pressmiddel
overfor ledelsen i NNN

Konferanse mot streikebryteri
I månedsskifte februar/mars arrangerte
vi i samarbeid med Trondheim SSK
en vellykka konferanse mot streike:
bryteri, der representanter fra bryggearbeiderne og representanter fra bryggearbeiderne og representanter fra klubben på Linjegods, Alnabru deltok.
Konferansen slo fast nødvendigheten
av å bekjempe streikebryteri på en
hard og resolutt måte.
Dersom denne konferansen hadde
blitt .arrangert en måned før, kunne
den fått mer politisk betydning i kampen mot streikebryteriet. En slik konferanse på et tidligere tidspunkt i .
streiken ville tatt mye av brodden
av terrorkampanjen som ble satt
inn mot oss i siste fase av streiken.
Når vi ser tilbake på 3 1/ 2 måned
i streik,. mener vi stort sett at vi hele
tia i hovedsak gjorde det som var riktig.
Som det framgår av dette avsnittet,
var det en god del vi kunne gjort
bedre. Men utifra forutsetningene
vi hadde med lite erfaring og få i
streik, mener vi kampen vi førte var
en korrekt kamp.

Støtt Bustadarbeidernes rettferdige kamp!
Ledelsen i fagforbundene er de første
til å fordømme -rettferdige streiker og
låse streikekassene. I tillegg prøver de
på alle måter og hindre at arbeidere i
streik skal få politisk og økonomisk
støtte fra fagbevegelsen. Men hva skjer?
Fler og fler fagforeninger og klubber
vedtar støtte til streikende arbeidere.
Vi fikk mye faglig støtte, fra hele
landet. Vi merka oss spesielt at arbeidere som sjøl har vært ute i streik de
siste åra, kom med støtte svært tidlig.
Dette gjaldt klubben ved Alnabruterminalen i Oslo, Telefonsentralmontørenes forening og bryggearbeiderne i Oslo.
Fra bryggearbeiderne mottok vi bl.a.
denne støtteuttalelsen:
-De streikende bryggearbeiderne i
Oslo takker for støtte, og sender
sin solidariske støtte tilbake. Begge
streikene er dømt ulovlig, og vi har
begge gjort de samme sørgelige erfaringene med våre respektive forbund. Om våre arbeidsgivere og
våre forbund dømmer våre streiker
aldri så ulovlige, så vet vi og mange
andre med oss at de ikke blir mindre
riktige og rettferdige av den grunn.
Deres rettferdige streik mot politiske og usaklige · oppsigelser vil
sikkert og visst bli ført til seier, og
er et forsvar for den norske arbeiderklassens demokratiske rettigheter,
STÅ PÅ!
Solidarisk hilsen,
De streikende Bryggearbeiderne
i Oslo

STØTTEARBEIDET
Støtta fra Fagorganiserte stor!

Skoleelever og studenter støtta
oss!,

Vi mottok bl.a. _støtte fra avdeling 60
i NNN i Stavanger og Førde Jern og
Metall avd. 165. Videre fikk vi støtte
fra Volda og Ørsta bygningsarbeiderforening avd. 335, og avd. 29 av
Norsk Papirindustri-arbeiderforbund.

Studenter og skoleelever over hele
landet utmerka seg i støttearbeidet.
Rød Front styret i_Studentersamfundet ,
i Tron.dheim var de første som be:.
vilget ·penger til oss.
.
Studenter og skoleelever var flinke til
å gå streikevakt sammeri med oss.
Mange har angrepet oss fordf v1 har
brukt studenter og skoleelever i støttearbeidet. SV sitt studentlag har gått så
langt som til å oppsummere at det
var et hån mot arbeiderklassen at
studenter og skoleelever var med i
kampen mot streikepryterne · ved
Hustad.
Det er arbeidskjøperne som tjener
på at streikende arbeidere ikke skal :
ta imot all hjelp og støtte fra andre·
grupper enn fagorganiserte. Bryggearbeiderne takka studentene spesielt
etter streiken, fordi de hadde gjort en
stor innsats i støttearbeidet!

Det ble samla inn mye penger fra
fagorganiserte arbeidere. I Trondheim
sto mange på liste og ga faste bidrag
hver uke, rundt om på arbeidsplassene.
Daglig fikk vi hilsninger og pen~er fra
enkelte eller flere arbeidsfolk som støtta
oss!
Solidariteten og støtta som kom fra
arbeiderklassen var nødvendig og viktig
for oss!

Streikestøttekomiteene
nødvendig ·
Streikestøttekomiteene (SSK) gjorde
en enorm innsats under streiken. De
var tidlig ute med støtte, og var utrettelig i sitt arbeide med å samle inn
penger og spre løpesedler om streiken.
Aktivistene arrangerte møter, sto på
stands og gikk på dørbesøk.
Vi erfarte · som r.1ange arbeidere i
streik før oss, at uten SSK'ene, er det
umulig å streike i dag.

Styrk enheten i arbeiderklassen!
Enhet arbeider - student!
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VEN·NER OG FIENDER·

\våre erfaringer om hvem vi lærte å
stole på under streiken, og hvem som
angrep oss, er viktige erfaringer for
hele arbeiderklassen.
· Som tidligere nevnt var SSK 'ene en
god «venn» å ha under hele streiken.

SV-ledelsen støtta oss aldri!
Fra SV sentralt mottok vi aldri støtte.
· Faglig leder i SV - Bjørgulf Froyn uttalte i studentersamfundet i Oslo i
januar at han ikke støtta streiken vår.
Han kom ikke med noen begrunnelse!
Angrep fra SV har ikke mangla.
I partiorganet «Ny Tid» har vi blitt
beskyldt for å «trakassere» streikebryterne!
SV-studentene i Trondheim skriver
i ei veggavis, at Hustad-streiken har
bidratt til høyredreining i arbeiderklassen. De karakteriserer streiken ,
vår som «enda et bevis på AKP's
faglige nederlagslinje».
Etter streiken er det ingen av oss
som ser på SV som et parti for arbeidsfolk, til det har de avslørt !teg for mre!

Enkeltpersoner fra SV .:.støtta oss

Til slutt vil vi nevne at også innen
SV's egne rekker fins enkeltpersoner
og lokallag som støtter rettferdige
streiker. Etter at kampen mot streikebryteriet hadde begynt og hetsen fra
SV ble mer merkbar, mottok vi støtte
til streiken fra Asker og Halden SV!
Vi synes det er flott at det fins medlemmer innafor SV som tør gå imot
den arbeiderfiendtlige SV-ledelsen!
NKP mottok vi aldri noe søtte fra.
Derimot gikk de åpent ut mot oss i
Arbeideravisa i Trondheim.
Av de politiske partiene i Norge, var
AKP(m-l) det eneste partiet som konsekvent støtta oss på våre egne premisser
under hele streiken.

Kvinnefronten støtta oss
Vi mottok dusinvis av støtteerklæringer fra kvinnefrontgrupper over
hele landet. Kvinnefronten i Trondheim
lånte ·ut kontoret sitt til oss under
streiken.

NKP om Hustad-konflikten:
'

,'

og lokallag

,

Kvinnegrupperinger sulll
Brød og Roser og Nyfeministene hørte
vi aldri noe i fra. Flere 8.mars-komiteer støtta oss, mens «samarbeidskomiteene» for 8. mars aldri samla
inn ett øre til oss til tross for at streiken
ved Hustad var på en typisk kvinnearbeidsplass.
Disse eksemplene viser klart at endel
av de som snakker om frigjøring av
kvinnene, i praksis ikke støtter arbeiderkvinnenes kamp!
Alle avisene · fra Adresseavisen til
Ny-tid og Friheten, gikk under streiken
imot oss på forskjellige måter. Den
eneste avisa som skrev det vi poengterte som viktig og som oppsøkte oss
· jevnlig var Klassekampen. Vi lærte å
· kjenne Klassekampen som «vårres
avis».

Ledelsen i NNN og Samorg
våre fiender
Viktige fiender av ~treiken var_le~elsen
i NNN og ledelsen 1 SamorgarnsasJonen
i Trondheim.
Disse «organene» brukte sin politiske
prestisje og makt maksimalt, for å
gi skinn av at alle fagorganiserte som
. var tilslutta NNN og Samorg. i Trond. heim, var imot oss! Dette var ikke sant!
Streiken lærte oss og skille mellom
hvem som er våre venner og hvem
som er våre fiender. Denne lærdommen er viktig - ikke bare for oss,
men for hele arbeiderklassen i Norge!

~&~. ~

·

-

- ~

.

,,_.

Kommunister har aldri
v~rt innblaiitkt l den .
I NRK's loblc Trøndelagsending fredag den 28. januar kl.
16,45 ble · bl.a. bedriftsleder
Hustad ved Hustad Fiskmatfabrikk i Trondheim intervjuet. I
den anledning antydet han bl.a.
at det ·var kom·m unistene ved
' hans bedrift som hadde ansvaret
for all uroen - og de uholdbare
tilstandene
ved
bedriften.
Trondhjems . Arbeiderparti · av
Norges Kommunistiske Parti vil .
med dette på det kraftigste
dementere denne oppfatning som
·hr. Hustad later til å ha.
KOMMUNISTER har aldri vært
innblandet, enn si startet denne
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. konflikten
ved
... · Hustad
denne kont1ikten, i sine forsøk
Fiskinatfabrikk,
·· på å så mistill_it og sværte alt som
. Det er n·o k. andre krefter og
har med Norges Kommunistis_ke
politiske retninger som-igjen har
Parti og arbeiderklassens kamp å
vært ute med sitt planlagte spill.
gjøre. Den svarteste reaksjon
Det er ikke ved slike metoder
opptrer som kjent i mange
som brukes i ·denne konflikten
forkledninger, og "Maoistene" er
KOMMUNISTER arbeider for
ofte en av dem.
bedring av den norske arbeiders
Hvem som politisk "tjener"
situasjon.
. mest på en kont1ikt av en slik art
Vi har hr. Hustad· sterkt . som hds Hustad er ikke vanskelig
mistenkt .for. å være fullstendig
å begripe.
·
klar over. dette forhold; men uten ·
Trondheim 3(). jan. 1977
å insinue-re noe
helst om hr.
Trondhjems Arbeiderparti
· Hustads
hensikter,
er
det
av Norges Kommunistiske
på fallende
hvordan .
høyreParti
kreftene finner hverandre o~s;i i
S'i'YRET

som
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10. mars la vi ned streiken, og valgte
å f9rtsette k~mpe~ i andre fori:ner.
Arsaken til at v1 la ned streiken var
at ~treikebryteriet ~le beskytta og legahsert av ledelsen I NNN, som under
streiken overtok NAF sin ~olle. NNNledelsen sammen med allierte fra de
borgerlige avisene, politiet og arbeidsformidlinga, be~kytta s~reikebryteriet
på Hustad.~re1ken___!:>le _1kke leng~r e!_
økonomisk press på Hustad. Vi fant
.c!~t deiJor .~~tigere å forts_ette I ~mp~ _
•-~~ -for - ~fa Jobbene våre tilbake I en
annen ~or~
Vi har stevna Hustad for retten for
usaklige oppsigelser. Videre krever vi
innestående lønn og· feriepenger som
Hustad har tatt, tilbake.
Vi skal også reise sak mot forbundsledelsen for injurierende anklager mot
oss.

~

~

Reis en kraftig oponion

~

Vi tror rettsaken vil føre til at enda
fler vil bli kjent med sannheten i
Hustad-konflikten. Vi har derimot
ingen tro på at retten vil dømme
Hustad eller_ forbundsledelsen uten
kraftig press utenfra.
Et viktig bidrag i kampen framover
er å lese kvitbok~ og spre den til så
mange som mulig:
Denne kvitboka er ikke bare ment
å gi ?PP.lysning om _Hustad~streiken.
Det v1kt1gste mener v1 er å ruøre folk
klar over at rettighetene for arbeiderklassen er utsatt for harde angrep, og
må møtes med kamp!
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VIKTIGE SPØRSMÅL .Å. DISKUTERE--:
1. Er det en prinsippsak å reise kamp
mot usaklige oppsigelser?
2. Vi mener det var riktig å gå til
streik for å kjempe mot oppsigelsen
av Geir selv om det medførte at vi
mistet jobbene våre alle sammen.
Under streiken vant vi viktige erfaringer og delseire for hele arbeider~
klassen.
• Sett dette opp mot ideen om at
streiken vår var et nederlag (slik
f.eks. SV hevder) siden vi ikke
fikk gjennom kravene våre ved å
streike.
3. Vi mener forbundsledelsene må avsløres som kapitalens redskap til å
sabotere faglig kamp. Vi har i likhet med Linjegodsarbeiderne ved
Alnabruterminalen og bryggearbeiderne i Oslo avslørt LO-ledelsens
sanne karakter for mange.
·

• Diskuter om det var grunnlag for
å stole på NNN-ledelsen og om
vi burde ha latt forbundsledelsen
og LO ta saken istedet for å gå
til streik.
4. Kampen mot streikebryteriet må
reises med full kraft igjen siden
denne provokasjonshandlingen stadig oftere tas i bruk mot streikende
arbeidere.
• Hvem tjener på at kampen mot
streikebryteriet betegnes som «en
uhyggelig fysisk og psykisk terror»
slik NNN-ledelsen gjør eller som
«trakassering» slik SV-avisa NY
Tid gjør? Var det riktig av oss å
føre kamp mot streikebryteriet
når vi møtte slik motstand og
forsøk på isolering?
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Vi vil takke alle somk har støtta oss
selv når angrepene om som verst.
· Solidariteten som er reist har gitt oss
moralsk støtte og øk9nomisk sikring.
Spesielt vil vi framheve Streikestøttekomiteene, Kvinnefronten, AKP(m-1)
og avisa Klassekampen som har vært
ryggraden i støttearbeidet over hele
landet. Takk til alle skole-elever, studenter og alle som har reist støtte til
oss på sine læresteder, i sine organisasjoner, på sine arbeidsplasser og i
fagbevegelsen.
Til slutt en spesiell takk til Bryggearbeiderne og Linjegodsarbeiderne fra
Alnabruterminalen i Oslo som sendte
representanter til Trondheim og befesta
den riktige linja i kampen mot streike-

bryteriet · på konferansen om streikebryteri i februar.
'
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Vi oppfordrer til fortsatt politisk og
økonomisk støtte som sendes til:
Aksjonskomiteen for de oppsagte
Hustad-arbeiderne,
cio May Haugen,
Postboks 1628,
7001 Trondheim. ~
Postgironr.: 3941606
Hilsen ·
de oppsagte Hustad-arbeiderne
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