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340 i streik ved A/s Jøtul i Oslo. Gi
rask støtte til de streikende!
På klubbmøte torsdag 19. februar fattet arbeiderne ved Jøtul følgende vedtak:
"Arbeiderne ved A/S Jøtul vedtar på
møte 19.2 kl. 15.30 at de er i streik
fra kl. 17.00 inntil følgende krav er
innfridd av bedriftsledelsen:
1. Driftsbestyreren og 2 arbeidsformenn fjernes fra bedriften.

2. Full etterbetaling for den usaklig
oppsagte arbeideren i den tida han var
oppsagt.
3. Full kompensasjon for tida med sitdown.
Vi oppfordrer alle fagorganiserte og
andre som støtter våre krav til å gi
oss moralsk og økonomisk støtte."

BAKGRUNNEN FOR STR EIKEN .
• Arrogant bedriftsledelse.
• Solidaritet mellom norsk e og utenlandske arbeidere.
Streikens bakgrunn er lang tids oppsamlet misnøye med bedriftsledelsen på
Jøtul. Den er en reaksjon på en arrogant bedriftsledelse og et strålende
eksempel på solidariteten mellom norske og utenlandske arbeidere.
I begynnelsen av desember ble en fremmedarbeider på bedriftens montasjeavdeling oppsagt etter et munnhoggeri
med arbeidsformannen. Klubben tok opp
saka og mente at oppsigelsen var usaklig. Dette fikk den medhold i av Jern

BEDRIFTEN FUSKER MED

UNDERSKRIFTER !

Klubbstyret fant så ut at 11 av de 23
underskriverne jobbet på andre avdelin
ger. Men i underskriftslista står det
at han var et vanskelig element å jobbe sammen med. En av underskriverne
var ansatt dagen i forveien! 22 av
underskriverne har siden meddelt klubb
styret at de var presset til å skrive
under, samtidig som de trakk underskriftene tilbake. Vedkommende som
gikk rundt med lista hadde fått den av
en av bedriftens formenn.
Arbeiderne reagerte spontant på dette
og gikk til sitdown. De krevde at de
som sto bak underskriftslista skulle
fjernes og at den oppsagte fremmedarbeideren skulle få full oppreising. De
fikk straks støtte fra Oslo Jern&Met.
For arbeiderne sto det klart at opphavskilden til underskriftlIsta var
driftsbestyrer Arne Hansen. Driftsbestyreren på sin side nektet å inngå
forhandlinger og kalte streiken ulovlig. Arbeiderne krever ham nå sparket
fra bedriften. Driftsbestyreren er

JERN & MET., FORSLAG
Klubbformenn fra 23 jern og metallbedrifter i Oslo støtter krava til JØtularbeiderne, men de har nå foreslått
overfor Forbundsledelsen at den bringer saka inn for Arbeidsretten og støt
-ter arbeidernes krav. Jøtul-arbeider
-ne avviser dette. Streiken er stem-

& Met. og LO. Det ble tatt ut forliks
klage mot bedriften. På møte i forliksrådet stilte bedriftsledelsen med
en underskriftsliste der 23 ansatte ba
om at fremmedarbeideren - en jugoslav
- ikke ble tatt inn på bedriften igjen.
Dette førte til at den oppsagte gikk
med på forlik; at han skulle tas inn
igjen på en annen avdeling og avstå
fra kravet om lønn for den tida han
var uten arbeid.

tidligere klubbformann ved bedriften.
Under hans ledelse av bedriften har
arbeidsforholdene vært elendige. Bedriftsledelsen på Jøtul er kjent for
sin udugelighet, innblanding i klubbens aktivitet og snuskete framferd.
Dette har medført stor gjennomtrekk og
økende misnøye. Denne harmen utløses
nå ved denne episoden. Reaksjonen
gjelder ikke bare han som en brysom
person, men er en siste utvei fra arbeidernes side for å sette seg i respekt overfor den arrogante bedriftsledelsen. De fører en kamp for å bli
respektert som en seriøs klubb.
Arbeiderne fortsatte sin sitdownaksjon
og krevde forhandlinger. De beholdt
sine legale tillitsmenn og opptrådte
helt korrekt. Torsdag ble det så vedtatt med 116 mot 99 stemmer å gi bedriften frist til kl. 15.00 fredag på
å imøtekomme krava. Da dette ikke
skjedde, ble streik vedtatt med overveldende flertall.

NEDSTEMT.
plet ulovlig og de stoler ikke på at
arbeidsretten vil gi dem medhold. Arbeiderne har også sjøl fra tidligere
erfart at det vil ta lang tid å få en
avgjørelse i Arbeidsretten. Allerede
torsdag ble det avvist å gå tilbake
til arbeidet i 12 timer mens forhand-
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seg til å etterkomme arbeidernes krav.
Da bedriften innen fristens utløp frem
-deles sto steilt på sitt, var streik
eneste utvei.

Tinger pågikk. Arbeiderne vedtok i
stedet et kompromissforslag om å behol
-de tillitsmennene, fortsette sitdoWn aksjonen mens bedriften fikk tid på

SE OPP FOR SPLITTELSES FORSØK

.

Forbundsstyret i Jern & Met. har derimot stemplet aksjonen som ulovlig og
krever arbeidet gjenopptatt! Bedrifts
-ledelsen kommer i nærmeste framtid
til å bringe streiken inn for Arbeidsretten for å få den dømt ulovlig. De
streikende vil derfor ikke få noen øko
-nomisk støtte fra Forbundet.

Presse og kringkasting har allerede
lansert en teori om at det er yngre ar
-beidere og fremmedarbeidere "uten fag
-lig erfaring" som har vedtatt streik.
Dette er et forsøk på å spre et skjevt
inntrykk av situasjonen. Arbeiderne
står konsolidert bak vedtaket uansett
alder, nasjonalitet eller politisk
holdning.

STREIKEN AVHENGIG AV GRUNNPLANSTØTTE
Bare støtta fra Streikestøttekomiteene Vi vil derfor samle inn penger direkte
og grunnplanet i fagbevegelsen kan sik til streiken og vi oppfordrer alle til
å gi til oss eller sende direkte til
-re streiken økonomisk. Konflikten
de
streikende. Vi vil også oppfordre
kan bli langvarig.
Streikestøttekomiteen i Tromsø støtter folk til å garantere for faste ukentde streikende fullt ut. Vi har allere lige beløp så lenge streiken varer. Vi
-de bevilge) 4000 kr til de streikende oppfordrer klubber og fagforeninger
fra Kampfondet vårt. Disse pengene er til å sende politisk og Økonomisk støt
-te. Adressen er: De streikende
sendt direkte til de streikende. De
▪ streikende vil trenge dette beløpet cg j øtularbeiderne, Boks 972, Sentrum,
Oslo 1. Postgirokonto 2271880.
mer enn det hver uke her fra Tromsø.

SKARPE REAKSJONER PÅ DNA-SEKRETÆR LEVERAAS LØGNAKTIGE
PÅSTANDER OM STREIKESTØTTEKOMITEENE !
teenes DNA-ledelsen i .Jern & Met.
støtter ikke de streikende, og vi må
regne med at de aktivt vil motarbeide
dem. De streikende kan stole på støtte fra grunnplanet i fagbevegelsen og
fra streikestøttekomiteene. Dette vil
Leveraas ha slutt på, og han går ikke
av veien for å servere løgner for å
forsøke å få dette til.

Folk som sjøl har vært i streik og
blitt støtta av streikes+øttekomitee•,
har tatt skarp avstand fra Leveraas'
angrep på komiteene. Vi gjengir her
uttalelsen fra Telefonsentralmontør enes forening, som er representativ
for reaksjonene mot Leveraas.
Jøtul-streiken viser klart hvorfor Lev
-eraas vil ha knekt streikestøttekomi -

TELEFONSENTRALMONTØRENE OM LEVERAAS' UTSPILL:

Skammelige beskyldninger!,
tilgode og har gjort sitt til at
Telefonsentral- bevegelsens ideologi i skrift og
i
Styret
løsningen på flere konflikter har
mon tarenes Forening sendte tale.
Under vår streik mottok vi blitt løst til arbeidernes tilfreds•
denne uttalelsen til Arbeiderbladet onsdag 11. februarsom en vesentlig økonomisk støtte av het.
Prinsipielt mener vi at
kommentar til Ivar Leteraas' disse komiteene, det var folk
som tok ferien sin og sto på streike støttearbeidet burde
beskyldninger:
Leveraas stands, sto opp ofte midt på være fagbevegelsens oppgave,
Ivar
«Sekr.
skammelige beskyldninger om natta og stilte seg opp utenfor men når fagbevegelsen Ikke
streikestøttekomiteene bør ikke bedriftene ofte så tidlig som alene greier å løse denne viktige
stå uimotsagt og vi vil derfor halv seks om morgenen for å få oppgave, skal man da som
komme med følgende dekket skiftarbeiderne med Leveraas prøve å motarbeide
våre løpesedler, i regn, sne og disse komiteene? Svaret må bli
kommentar:
Solidaritet er et gammelt og vind i helt ned til 10 - 15 kulde- et avgjort: NEI!
Hverken Arbeiderpartiet eller
vesentlig ord i fagbevegelsen, grader.
noe annet parti har noe monopol
Det er disse folkene sekr
som sekretær Leveraas burde
LO's
praktisere i steden for å motar- Leveraas vil til livs og sår tvil på fagbevegelsen (Se også
beide, synge om det i Sam- om. Vi er ikke i det minste tvil vedt. paragraf 1, pkt 5), og
funnsalen sammen med om at de pengene som disse Leveraas hadde med hundre
kamerat Aspengren og gå mot komiteene har samlet inn har prosent sikkerhet ikke handlet
denne meget viktige delav fag- kommet trengende streikende slik han har gjort om Arbeider.

partiet hadde vært med i disse
streikestøttekomiteer, en solidaritet som burde være partiets
linje som «Arbeiderparti».
AKP's politikk kan det være
mange meninger og synspunkter på (som et hvert annet
parti), men prøv ikke herr
Leveraas å sparke bena under
en støttebevegelse som har betydd så uendelig meget for arbeidere i streik uten å kunne tilby tilstrekkelig støtte fra ditt
eget parti, eller tilsvarer
støttebevegelser.
Antydninger om at idealister i
disse komiteene skulle underslå
innsamlede midler og har brukt
disse til egne formål får ikke
vår tilslutning.»
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