Politivold
mot
streikende
arbeidere
POLITIET FORSVARER STREIKEBRYTERI
Fire politibiler, ca. 15 politimenn og to
schiifere ble mandag 29. november satt inn for
å sikre og forsvare streikebrytervirksomheten
på arbeidsplassen vår. Styrkene ble dirigert av
eieren av bedriften, M.Hustad sjøl. Med harde midler ble vi fjerna i politibilene og satt i
eneceller. Ikke nok med det: Politiet utsatte

oss også for harde forhør. Politiet har med
dette vist at de har tatt standpunkt mot oss før
det foreligger noen rettslig kjennelse for at
aksjoenn er ulovlig. Politiet blir satt inn for å
hindre oss i å bruke det eneste våpen som nå
fører fram. Dette kan ikke karakteriseres som
annet enn Spania-forhold. Denne reaksjonære
politiaksjonen må skarpt fordømmes.
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Torsdag 25.11. gikk vi til sit-down fordi en av arbeidskameratene våre, G. Iversen ble usaklig oppsagt og det etter
at prøvetida gikk ut og mens han gikk sykemeldt.

ARBEIDSNEDLEGGELSE VAR ENESTE MIDDEL
MOT OPPSIGELSEN
Både Hustad og forbundsledelsen forsøker å gi det inntrykk at streiken vi nå fører ikke er nødvendig. I pressa framstilles vi som «aksjonister» uten alvorlige motiv, nettopp fordi både Hustad og forbundsledelsen er fullt klar over at
hverken forliksråd eller byrett kan gi arbeidskameraten vår
jobben tilbake når Hustad klart har sagt at den oppsagte aldri
vil få jobben sin tilbake. I forliksrådet vil det ikke bli enighet,
og etter en eventuell dom i byretten om et års tid, vil Hustad
bare anke til lagmannsrett og senere til Høyesterett. Er det

rimelig at arbeidskameraten vår i så lang tid skal gå uten inntekt pga. at Hustad har brutt loven ved å si ham opp! Dette er
utgangspunktet for at vi først gikk til arbeidsnedleggelse og
nå er i full streik. Dette ble gjort klart på møte med reisesekretær Ruth Kolstad (NNN) 29.11., hvor hun sjøl var ute
av stand til å gi oss garantier på at saken kunne løses på en
'raskere måte.
BAKGRUNN: USAKLIG OPPSIGELSE
Trondheimsavisene forsøker å framstille det som om
aksjonen vår er unødvendige og Adresseavisen hevder at vi
ikke har protestert mot oppsigelsen av arbeidskameraten vår
på et tidligere tidspunkt. Det er nå over 4 uker siden vi først
tok opp spørsmålet med Hustad, som nektet å diskutere oppsigelsen før den ble et faktum. Oppsigelsen kom mens ar-

En del av de streikende under en demons

beidskameraten vår gikk sykemeldt, og etter at prøvetida
hans gikk ut. Ide 3 ukene etter at oppsigelsen kom, har tillitskvinnene våre omsider fått Hustad med på å avholde et møte
hvor oppsigelsen ble diskutert. Utfallet var at Hustad ikke
kunne konkretisere hvilke arbeidsoppgaver arbeidskameraten
vår ikke gjorde tilfredsstillende. Han sa bare at gutten var
«uegnet til arbeid ved bedriften».
Når Hustad etter oppsigelsen blir bedt om å begrunne hva
han legger i at den oppsagte ikke «egner seg til arbeid ved bedriften», er han ute av stand til å peke på noe saklig — han
(den oppsagte) ser ikke forskjell på uer og sild, kunne Hustad
fortelle på et forhandlingsmøte. Så lettvint er det altså.
Det samme sa han da styrerepresentanter fra fagforeninga
vår var nedover for å diskutere saken, og det spilte ingen rolle
for ham at arbeiderne på kjøkken- og lageravdelinga gikk
imot oppsigelsen.

HERLOF HUSTAD FORSØKER
Å KRIMINALISERE OSS
Herlof Hustad beordrer politiet til å arrestere oss. Herlof
Hustad anmelder oss for innbrudd. Er det innbrudd å gå inn i
bedriften vi selv er ansatt på, selv om det er lørdag?! Vi har
angivelig brutt oss inn gjennom ei låst heisdør. Dørene var
åpne da vi kom andre gangen, og hva som er gjort inne i
bedriften i helga, må streikebryterne sjøl stå ansvarlig for.

HUSTAD FORSØKER Å AVLEDE OPPMERKSOMHETEN VEKK FRA DEN RETTFERDIGE
KAMPEN VED Å STEMPLE DE STREIKENDE

SOM EKSTREMISTER
Herlof Hustad sier at han ikke interesserer seg for hvilken
politisk oppfatning en ansatt har (Adresseavisen 27.11.). Dette sier han for å gi skinn av at det ikke ligger politiske motiver

bak oppsigelsen, som fikk begeret til å flyte over på
fabrikken. Herlof Hustad har overfor flere av oss før vi ble
ansatt, satt ut rykter om at det finnes enkelte med rød-fronttilknytning på fabrikken og at folk ikke måtte snakke med
disse personene fordi de var farlige. Han har også spurt
direkte om folks politiske oppfatning før ansettelsen. Han
har kalt tillitskvinnene for «rødklut», «det fordømte rødfront-kvinnfolket» o.l., og han har stemplet den faglige
aktiviteten på stedet som rød-front-aktiviteter. Dette gjelder
saker som fagorganisering, oppvarming av lokaler og toiletter og arbeid for at folk skal ha tarifflønn. Alt som representerer den minste motstand mot hans undertrykking, er undergravingsvirksomhet og oppvigleri og har ført til at enkelte har
sluttet. I høst var han nødt til å se i øynene at vi hindret ham i
å fjerne 3 arbeidere usaklig, deriblant tillitskvinnene. I den
kampanjen blandet han inn AKP og Klassekampen for
lit som å være på den sikre siden. Dette påpekte vi overfor
journalisten «-jac-» i samme intervju (Adresseavisen 27.11.),
og på trykk blir det til at det er tillitskvinnene som uttaler at
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det at hun så overlegent sa at Hustad-familien alltids kunne
plassere pengene sine et annet sted om vi ikke ga tapt. Det
samme har Hustad selv truet med mangfoldige ganger når vi
har bedt om:
— oppvarming av produksjonslokalene (7 grader uten varme)
— oppvarming av toilettet (3 grader uten varme om vinteren)
— tarifflønn
— full bemanning
— like mange ferieavløsere som antall arbeidere i ferie
— bedring av de sanitære forholdene (f.eks. mangler vi
tørkemuligheter og tøyet/fottøyet vårt er ofte vått, vi
har heller ingen muligheter til å vaske oss etter arbeidstid)
— full overtidsbetaling
STREIKEBRYTERE TAR JOBBENE VÅRE!
Trusel om nedlegging har alltid vært Hustas feige våpen
når arbeidsfolka har krevd de mest selvsagte ting. F.eks. har
det ikke vært skikkelig oppvarming i 20 år før vi omsider fikk
innsatt ovner på ei avdeling nå nylig, men fortsatt er det 7
grader på kjøkkenet når det er kaldt ute.
På lørdag hindret vi streikebryterne i å kjøre ut varer fra
våre avdelinger. Hustad og Ruth Kolstad har anmodet oss om
å forlate arbeidsplassen slik at vi ikke hindrer «andre» i å arbeide. Hvem skal arbeide så lenge det er arbeidsnedleggelse
ved våre avdelinger? STREIKEBRYTERE. Det er streikebryterne som skal gis fri adgang til våre jobber, og det godtar
vi ikke. Å delta i streikebryteri i denne situasjonen er det samme som å støtte den ulovlige oppsigelsen Hustad har foretatt
og å undergrave de rettferdige kravene våre.
Jittatk..

STANS STREIKEBRYTERIET!

asj on i Trondheim torsdag 2. desember

Det pågår streikebryteri ved Hustads fabrikk, og han får
ferdigvarer fra en annet firma. Streikebryteriet må bekjempes
om de rettferdige kravene våre skal vinne. Streikebryteri er
usselt. Bare usle mennesker begår streikebryteri.

HUSTAD OG POLITIET
BRUKER VOLD IMOT OSS

de støtter AKP(m-l)! Hvis Adresseavisen har gjort dette for å
gi skinn av at dette er en AKP-dirigert aksjon, skal han vite at
forholdene på Hustad er slik at selv høyrefolk hadde gått ut i
streik nå.
Herlof Hustad vil ikke ha folk ved sin bedrift som viser at
de ønsker å støtte det faglige arbeidet på stedet. Han har nå
foretatt en oppsigelse av en av de fagorganiserte som gikk
imot hans forsøk på 3 usaklige oppsigelser i høst.
FRU HUSTAD: «OSS ER DET IKKE FARLIG FOR — VI
KAN ALLTID PLASSERE PENGENE VÅRE I NOE ANNET. DET ER VERRE FOR DERE...»
Dette uttalte fru Hustad etter at hun sammen med dattera
si, sjåfør Torgeir Larsen og formann Odd Olsen hadde bedrevet streikebryteri i helga og gjort våre jobber. Vi nektet
dem å kjøre ut varene, og politiet ble tilkalt. Da kunne fru
Hustad fortelle at ingen av oss som deltar i arbeidsnedleggelsen vil få jobbene tilbake! Hun gikk heller ikke av veien
for å sjikanere klærne våre (selv sto hun i persianer). Da var

Politiet er satt inn mot oss. De sier de er nøytrale. Men ord
kan ikke skjule den brutaliteten vi ble behandlet med og kan
heller ikke skjule hvem som er tjent med at streikebrytervarer
blir kjørt ut med politiets hjelp.
Kun 7 av oss forhindret varene fra å bli kjørt ut — 15
politifolk steppet inn og var 2 om hver av oss. I avisene
bløffes det med at det var 30-40 som sto streikevakt, men vi
sto alene! Så ble vi puttet inn i politibilene og kjørt bort. Men
ikke nok med det. Da en annen av oss kom nedover, ble vedkommende forlangt arrestert av Hustad som heller ikke gikk
av veien for å kreve et par tilskuere arrestert på kjøpet. Og
politiet lystret! Sannheten i denne saken er grotesk og viser
klart at de få rettighetene arbeidsfolk har, nå forsøkes tatt fra
oss. Det er en sak i seg sjøl å ta avstand fra politivolden som
brukes mot oss, slik SV har gjort.
I. desember gikk 6 av oss utenfor fabrikken da Hustad
kom kjørende imot oss. Da han var 10-12 meter ifra oss,
satte han farten opp voldsomt og styrte inn mot oss. I siste
liten fikk vi kastet oss tilside, etterpå saknet Hustad farten.
Dette desperate forsøket på å skade oss viser i sin bredde
hvilket svin Hustad er.

HUSTAD HAR AVSKJEDIGET OSS
Vi har nå mottatt avskjedigelse. Vi godtart den ikke. ALLE
SKAL INN IGJEN!!
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Boikott
erlof
Hustad!
Boikott Herlof Hustad!

Vi oppfordrer alle som støtter vår aksjon og tar avstand fra
politivolden om å boikotte Hustad-varer. Boikottaksjoner
har før tvunget arbeidsgivere som ham til å gi seg. Ta heller
ikke arbeid på fabrikken hans. Utfør ingen oppdrag for ham.

Bildet: Politiet beskytter to streikebrytere (på trappa).
Vi har allerede mottatt stor støtte:

• Mange Streikestøttekomiteer har gitt oss politisk og • Kvinnefronten i Trondheim støtter oss fullt ut og har lånt
økonomisk støtte. Støttemøtet i Folkets Hus i Trondheim
oss kontorene sine.
samlet over 600 personer, og det ble samlet inn over 8.000
kroner.
ENDA ER DET LANGT FLERE SOM STØTTER OSS!
• Klubbstyret ved Linjegodsterminalen på Alnabru gir oss
sin fulle støtte og oppfordrer andre foreninger til å følge
opp.
FLERE ANSATTE VED HUSTAD
• SNM har samlet inn penger.
LEGGER NED ARBEIDET!
• Yrkesskole-elevene på Brundalen Yrkesskole har samlet
inn penger.
En deltids-sjåfør har lagt ned arbeidet og fikk sparken
• Sosialistisk Front i Studentersamfundet i Trondheim
da Hustad fikk vite om det. Videre tenker flere på å forlate
støtter aksjonen vår.
bedriften.
• Rød Front i Studentersamfundet i Trondheim har gitt oss
sin- fulle støtte.
• Rød Front-styret i Studentersamfundet i Trondheim har
STØTT HUSTAD-ARBEIDERNES RETTgitt oss 500 kroner.
FERDIGE
KAMP!
• SV har tatt avstand fra politivolden mot oss.
• AKP(m-ps faglige utvalg i Trøndelag har gitt oss sin fulle TA AVSTAND FRA POLITIVOLDEN MOT
støtte.
DEM!
• AKP(m-1)s faglige utvalg har gitt oss sin fulle støtte.
BEKJEMP STREIKEBRYTERI!
• Rødt Kor i Trondheim har gitt oss politisk og økonomsik
FULL BOIKOTT AV HUSTAD-VARER!
støtte.

Send støtte til:

Send støtte til May Haugen, Postboks
1628, 7001 Trondheim
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