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LKAB-ARBEIDERNE GÅR TIL STREIK
Streiken begynte i Svappavaara med at 35 arbeidere gikk til streik mot et nytt akkordsystem som førte til senking av lønningene. Denne streikeaksjonen ble oppfattet som et
startsignal til kamp av de andre arbeiderne ved det statseide LKAB. Dermed omfattet streiken nær 5000 arbeidere. For dem er streiken en kamp mot den forverringa av leveforholda
som monopolkapitalen gjennom staten prøver å påtvinge arbeiderne. Gruvearbeid er et
yrke som tærer hardt på arbeidernes helse. Yrkesskader og det harde arbeidstempoet fører
til rask nedsliting av arbeidskraften. Monopolkapitalen føler sjølsagt ingen omsorg for arbeidsfolks helse. Profitten er det vesentlige, og vernetiltak betyr sløsing av kapital, slik bedriftsledelsen ser det. Tidsstuderte akkorder betyr at en må arbeide hardere enn før for å
opprettholde levestandarden. Trass i at produksjonen i gruvene er fordoblet i de siste tiåra,
er arbeidsstokken og reallønna den samme.

»VI TRENGER IKKE PAMPENE»
I kampen mot monopolkapitalen og dens stat har LKAB-arbeiderne ingen støtte fra den
svenske LO-ledelsen. Tvert imot tar LO-ledelsen avstand fra sjølve streiken og oppfordrer
arbeiderne til å oppta arbeidet igjen uten garantier om bedring av forholda. LKAB-arbeiderne stoler på egne krefter. De har opprettet sin egen streikekomite som kontrolleres av
arbeiderne ved massemøter. På denne måten er LO-pampene satt utenfor; de fagorganiserte
har sjøl hand om kampen.

MONOPOLKAPITALEN

—

ARBEIDSFOLKS HOVEDFIENDE

Det som særkjenner kapitalismen i dag, er sammensmelting av bank- og industrikapital
til store monopoler med økende politisk makt. Samtidig legger monopolkapitalen staten
inn under sin fulle kontroll. I samsvar med dette innlemmes statsbedriftene i det monopolkapitalistiske nettet. Monopoliseringa av økonomien innebærer omfattende strukturendringer innenfor næringslivet. For arbeidsfolk betyr dette arbeidsløshet i utkantområdene og
okt arbeidspress i bedriftene. Tidsstudier, arbeiderfiendtlige lønnssystemer, rasjonalisering,
omskolering er eksempler på monopolkapitalens framstøt mot arbeidsfolk på arbeidsplassen. Prisstigning, moms, renteøkning er eksempler på hvordan monopolkapitalen forverrer
arbeiderklassens kår ved hjelp av staten.

FELLES KAMP MOT FELLES FIENDE
Forverringa av arbeidsforholda er ikke noe som er spesielt for LKAB-gruvene. Svenske
og norske arbeidere kjenner de samme problemene fra sine arbeidsplasser. Også i Norge
forsøker LO-ledelsen å sabotere arbeidsfolks kamp.
I Norge som i Sverige er monopolkapitalen arbeiderklassens hovedfiende. Dette betyr at
vi må stå samlet, og vi må støtte opp om arbeiderklassens kamp uansett hvor den finner
sted. I dag er det to måter vi i Norge kan støtte opp om de svenske gruvearbeidernes kamp
på. Ved å sende dem penger, bidrar vi til at streiken kan holdes i gang. Ved å sende støtteerklæringer fra fagforeninger, klubber, studentorganisasjoner og andre organiserte grupper,
støtter vi dem politisk. På disse måtene styrker vi LKAB-arbeidernes posisjon overfor monopolkapitalen.
Denne streiken har betydd en styrking av arbeidernes kampmoral slik at uansett hvordan utfallet blir så har vi vunnet nye erfaringer som gjør at vi vil stå sterkere i den fortsatte
kampen mot monopolkapitalen!
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