Til våre
arbeidskamerater
i jern Er metall
Jøtulstreiken fortsetter. På vårt
allmannamøte tirsdag 9. mars ble det
enstemmig vedtatt. Vår kamp bygger på
krav vi ikke kan fire på, den gjelder
prinsipper av betydning
for hele arbeiderklassen:

Avvising av splitt og hersk-metoder
rettet mot arbeidsfolk!
- Kamp mot usaklige oppsigelser!
Styrking av samholdet mellom
norske og utenlandske arbeidere!
For reell streikerett!
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Vi retter med dette en direkte appell til dere om solidarisk
støtte. Det som trengs na er vedtak i klubber og foreninger om
sympatistreik for våre krav dersom ikke bedriftsledelsen gir etter. Vi
har enstemmig slått fast at tillitsmennene i avd. 1's styre, som
tidligere har snakket om solidaritetsaksjoner, nå må kunne gi oss
bindende, skriftlige garantier om dette. For uten garantier om at
Jotul-ledelsen . og MVL står overfor trusselen om utvidet streik, kan vi
ikke reelt vurdere spørsmålet om å gjenoppta arbeidet i en kort
periode for å få forhandlinger lettere igang.
Dette er ment som en utstrakt hånd fra vår side. Vi ønsker en
løsning, men vi gir ikke opp vår kamp. Det er dette ledende
tillitsmenn i Jern & Met avd. 1 nå møter med en geip i pressa, med
uttrykk som »dumt», »mangel på vett» o.l. Men vi lar oss heller ikke
knekke av slike forsøk på ydmykelser. Vi lar oss ikke avspise med
vage løfter og tomme ord. Vi avviser dette, akkurat som vi før har
avvist forsøk på å splitte oss etter partipolitiske skillelinjer og avvist
provoserende oppfordringer om å kaste vår enstemmig valgte streikekomite.
For mot slike uttalelser står vår egen kampvilje og en sterk,
voksende solidaritetsbevegelse. Vi har på tross av forbundets økonomiske boykott fått bevilget og innsamlet store beløp. Vi mottar
stadig tillitserklæringer fra klubber, foreninger og tillitsmenn. Vi har
med glede merket oss Kværner-tillitsmennenes oppfordring om å
støtte streiken på våre egne vilkår.
Kamerater!
Vi oppfordrer dere til å avvise forsøkene på å splitte oss fra andre
arbeidere i jern & metall og utsette oss for press og trusler. Vi ber
dere få reist spørsmålet om sympatistreik for å øke presset på
Jøtul-ledelsen og MVL. Vi håper på fortsatt moralsk og økonomisk
støtte.
Vi skal føre denne streiken fram til seier!

Streikekomiteen på Jøtul.

Send støtte direkte til Streikekomiteen Jøtul
Postboks 927- Sentrum Oslo 1- TIL 208282
Postgirokonto 2271 880 Bankgiro:
Bergen Bank knt nr. 50012097244

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

