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JØTUL-ARBEIDERNE ER l STREIK
KAMERATER!
Bakgrunnen for den konflikten vi nå er ute i, er at en arbeider ble
usakelig oppsagt fra Jøtul. Etter to og en halv måned kom saken
hans til forliksrådet, hvor det ble inngått forlik om at han fikk
jobben tilbake, men ikke økonomisk oppreisning for den tiden han
hadde vært ute av bed ri ften.
Bedrifte.1 stod svakt 'i denne saken, men maktet å presse den
oppsagte arbeider t il ikke å forlange full økonomisk oppreisning ved
at det i forliksrådet ble lagt fram ei liste med 23 underskrifter fra
arbeidere som gikk imot at han ble gjeninntatt. 22 av de 23 arbei·
derne har seinere erklært at de handlet under et følt press fra
bedriftsledelsen, og har t rukket undersk riftene sine tilbake. Det har
fremkommet at to arbeidsformenn har hatt befatning med lista. Det
er videre helt klart at det var driftsbestyreren som la fram lista og
brukte den som bev ismateriale i forliksrådet. Driftsbestyreren må
dermed ansees for å være den moralske og praktiske ansvarlige for
underskriftslista.
Arbeiderne på Jøtul reagerte skarpt, da lista var i strid med et
enstemmig vedtak i verkstedklubben. At bedriftsledelsen våget å
bruke slike pressmid ler, kunne bare oppfattes som et forsøk på å
splitte klubben, og å true sin vilje på de ansatte. Vi oppfattet
øyeblikkelig driftsbestyreren som hovedansvarl ig for denne saken.
Det har i flere år vært et ster kt motsetningsforhold mellom drifts·
bestyreren og arbeiderne. Han har tidligere vært klubbformann, men
har sidP.n latt seg engasjere som bedriftsledelsens mann, og i den
toden ~r det vært flere aksjoner mot hans framfe rd. Det kan ikke bli
akseptable forhold på v~r arbeidsplass før denne mann er fjernet.
Vi har vært i sit-down siden fredag 13/2 kl. 13.00 og i streik fra
torsdag 19/2 kl. 15.00. Vi har stillt følgende krav til bedriftsledelsen:
1. Den oppsagte arbeider får full økonomisk oppreisning for
perioden han har vært usakelig oppsagt.
2. Driftsbestyreren og de to arbeidsformenn som har hatt befat·
ning med underskriftsaksjonen mot denne arbeideren skal fjernes fra bedriften.
3. Det gis full lønn for alle arbeiderne i perioden med sit-down.
Fra tillitsmennene ved de største Jern og Metall-bedrifter i Oslo er
det blitt uttalt full støtte til våre krav, og det ble på medlemsmøte i
verkstedklubben onsdag 18/ 2 vedtatt å gi bedriftsledelsen en ytterligere frist til torsdag kl. 15.00 til å innfri våre krav . Istedenfor å
motta dette tilbudet, har bedriftsledelsen fortsatt med å spre mis·
visende opplysninger om situasjonen og blankt avvist våre krav uten
forhandlinger. Medlemsmøtet torsdag 19/ 2 så ingen annen utveg enn
å gå til streik. Vi oppfatter dette som den eneste mulighet overfor en
bedriftsledelse, som ikke gir det minste tegn til å ta sine ansatte
alvorlig.
Vi oppfordrer alle fagorganiserte og alle andre som støtter vAre
krav om økonomisk og moralsk støtte. Vi retter en særskildt opp·
fordring til andre jernarbeidere om sympatiaksjoner og solidaritet.

VI SKAL FØRE DENNE STREIKEN FRAM TIL SEIER!
De streikende Jøtul-arbeiderne.
STREIKEKOMITEEN JØTUL
Adresse : Postboks 972, Sentrum, Oslo 1
Postgirokonto 22 71 880
Bankgiro : Bergen Bank knt. nr. 5001 20 97244
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