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På klubbmøte 19. februar fattet arbeiderne
ved A/S jøtul i Oslo dette vedtaket:
"Arbeiderne ved .A/"s jøtul vedtar på møte
`9/2 kl. 1t'i.30 at de er i streik fra kl.
1700, inntil følgende krav er innfridd av
bedriftsledelsen:
1, Driftsbestyreren og 2 arbeidsformenn
fjernes fra bedriften.
2.
etterbetaling for den uSeklig
sagte arbeideren i den tida han var oppsagt.
i 3. Fteil kompensasjon for tida med sit down:
Vi oppfordrer alle fagorganiserte ug andre
:som støtter våre krav til å gi oss moralsk og
økonomisk støtte."
BAKGRUNNEN
Bakgrunnen for streikevedtaket er en usaklig
oppsigelse av en jugoslavisk fremmedarbeider
fra bedriften i desember. Oppsigelsen var
klart usaklig, og grunnet seg pa et munnhoggeri med en arbeidsformann. Klubben tok opp
saka, og fikk medhold fra Oslo jern og Metall og LO om at oppsil else var usaklig.
På et møte i forliksrådet seige ht.'d..1.frteris representanter med ei liste med uneeeekrifter
ftl, 23 ansatte som bad om at frenin:edrLr
be1 ..tett ikke skulle tas inn igjen ved bectriden,
leesultatet ble at arbeideren gikk med på et
forlik: han skulle tas hm igjen mot å avstå
fra lønn for tida han hadde stått uten arbeid.
Det kom seinere fram at de ansatte var preset av bedriften til å. underskrive.. Mange av
jobbet på andre avdelinger enn jugoslaven,
og kunne umulig ha noe å. utsi på ham på jobben
En av underskriverne var tilmed ansatt dagen
i rorveieni
SPONTAN REAKSJON
Arbeideene reagerte spontant på. dette lureriet
eg gikk til sit down. De forlangte at de eom sto
bak tinder skriftlista skulle bli fjernet, og at
den oppsagte fremmearbeideren skulle fa
oppreisning. Dette krevet ble støttet av Oslo
-Te.:, og Metall. Mannen bak underskrtftlista

var Arne Hansen, driftsbestyrer og tidligere
klubbformann ved bedriften. Han har nektet å
inngå i forhandlinger, og kaller streiken ulovlig,. Under. Hansens ledelse av bedriften har
arbeidsforholda ved jøtul vært ytterst slette,
eig bedriftsledelsen ved Jøtul er kjent for udugelighet, innblanding i klabbene virksomhet og
snuskote opptreden. Dette har i lang tid skapt
misnøye ved bedriften. Saka på Jøtul gjelder
ikke en krangel mellom et fåtall personer: det
gjelder at arbeiderne ser seg nødt til å sette
seg i respekt overfor en arrogant bedriftsledetse og hevde retten til et seriøst faglig arbeid.
Arbeidernes sit down varte I omlag ei uke.
Torsdag 18. februar fikk bedriftsledelsen en
12 timers frist til å inngå i forhandlinger. Da
denne fristen ikke ble overholdt vedtok arbeiderne den 19. februar å gå til streik.

JERN & METALLS "STØTTE"
23 klubbformene fra de store jernbedriftene
I Oslo har uttalt seg til støtte for Jøttil-arbeldernes krav - Iallfall med mannen. I virkeligheten har de forsøkt å forhindre streiken etter
beste evne, ved å foreslå at arbeiderne skulle
bringe saka inn for arbeidsretten istedenfor å
aksjonere. Christiansen & Co. lovte full
støtte fra hele Jern & Metall i. Oslo, bare
Jtetularbeiderne ville la initiativet i kampen
gli ut av sine egne hender. Videre lovte
Christiansen økonomisk støtte til
arbeiderne. Etter at arbeiderne avviste
disse framstøtene mot aksjonen og vedtok
å gå til full streik, sier Christiansen OM
sitt økonomiske løfte at situasjonen nå er
"noe forandret".
Forslaget til formann Svein Christiansen & Co
i Oslo Jern og Metall er ei fullstendig knefallslinje i konflikten. Å bringe saka inn for
arbeidsretten ville i beste fall ha ført til en.
kraftig trenering av saka. Men verre er det
at arbeiderne etter ali sannsynlighet ville ha
tapt saka for arbeideretten, Streiken er allerede stemplet som "ulovlig", og med. Ham-
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merverk-donimen i friskt minne er det ingen
grunn til å forlite seg på. rettsapparatet i denne
saka heller. Arbeidsretten. er en borgerskapets klassedomstol :rettet mot arbeiderklassens
Faglige kamp og ikke noe vipen for arbeider-klassen.
I virkeligheten er linja til Christiansen &. Co
et ivrig forsøk på å dysse ned ei sak som setter hele DNA/LO-ledelsesis tariffkabai i fare.
Det er i dag ingenting panmene ønsker seg
e Indr e enn "uro" på viktige arbeidspla.sser
:ilag. De tør ikke gå åpent ut mot arbeidernes'
rettferdige krav, men arbeider etter beste tryne for å hindre at det aksjoneres kraftfullt for
dem. Vi har sikkert ikke sett det siste initiativet fra Christiansen & Co I denne saka.
VIl<iiTIG SAK FOR PROGRESSIVE:
Norges Kommunistiske Studentforbund under stre ker den store prinsipielle og politiske betydningen av Jøtul-streiken, eg vil se støttearbeidet som en av våre hovedeppgaver. Vi
oppfordrer alle progressive til å. sette seg
grundig inn i saka, følge med i utviklinga og
arbeide for å spre opplysning om den bLant
studentene.
Oppgavene i støttearbeidet er mange og viktige,
Arbeiderne ved Jyittd presses av fagforeningslederne og sosialdemokratiet eg har stort behov
fer støtte. Dette gjelder såvel politisk som
ekcnomisk støtte.

melig å kunne opprettholde livet. De får ikke et
øre fra forbundet eller Oslo Jern og Metall,
Klubber i jerninduetrien har hittil bare bevilg
mindre beløp. Skal ikke de 340 bli satt under
betnhardt økonomisk press, er det nødvendig a t
det uavhengige støttearbeidet blir omfattende og
bredt. OG: at det kommer raskt i gang. NKS
oppfordrer sine . nge,diemmer og andre pregressive til raskt å kaste seg inn i dette støttearbeidet og samle mange penger straks.
Sakene Jøtul-streiken gjelder er mange og viktige.
Det gjelder retten til fritt faglig arbeid, uhindret
av bedriftsledelsen. Det gelder fremmedarbeidernes rettigheter på linje med norske arbeids folk.
Det gjelder Jern og Metall-pampenes stadige forsøk
å utøve diktat over grunnplanet. Jøtul-arbeiderne står samlet på krava sine, og avviser besluttsomt alle splittelsesforsøk og forsøk på Mistenkeliggjøring av streiken.
SE OPP FOR SPLITTMAKEREi
Den borgerlige pressa er allerede i full gang meu
å. mistenkeliggjøre streiken. Det skumles om at
streiken er igangsatt av unge arbeidere og fremmed
arbeidere "uten faglig erfaring". jøtul-arbeiderne
avviser sjøl disse påstandene og understreker at
klubben står enhetlig bak aksjonen.
Videre blir det skumlet om at de streikende blir
"omfavnet av AKP". Og de vanlige påstandene om
"Infiltrasjon" og det som verre er vil sikkert ikke
la vente på seg. DNA-ledelsen har allerede gjennom sin sekretær Leverås rettet ville angrep på
streikestsbttearbeidet, og vil sikkert fortsette med
det. Dette for å bevare sitt monopol innenfor fagbevegelsen, og for å kunne drive økonomisk utpressing overfor alle som reise hodet - slik
Christiansen og hans venner har prøvd på Jøtul.
Ingen progressive studenter må la seg lure av (
denne demagogiske propagandaen, Streikestøtte- •
komiteene er i dag, sammen med grunnplanet i fagbevegelsen, den eneste
sikkerheten for at streikende arbeidere
får den støtten de trenger.
Streikestøttekomiteenes innsamlete midler går
uavkortet til de formålene som oppgis. Streikestøttekomiteene har god kontakt med de streikende
jøtul-arbeiderne, og arbeiderne har (liksom telefonsentralmontørene som streiket ifjorg tatt
klart avstand fra hetsen mot stØttekomiteene.

Arbeiderne trenger støtteerklæringer fra
alle slags organisasjoner, lag og grupper.
Uttalelser bør vedtas av progressive studentorganisasjoner, studentersamfunn,
Derfor: Slutt opp om. streikestøttekomiteenes
elevråd, allmannamøter o.l.
arbeid.
inn store pengebeløp og send poli3ehovet for økonomisk støttearbeid er stort.
tisk støtte til de streikende:
De streikende er 340 mann og trenger mange
higidre tusen kroner i måneden i støtte for ri- FULL S'EQTTE TIL JØTUL-ARBEIDERNE!
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