TREKK DEN USAKLIGE
OPPSIGELSEN AV
KÅRE GRORUD
TILBAKE !

Den 26 årige tillitsmannen
Kåre Grorud
Tirsdag den 24. august fikk Kåre Grorud beskjed
om at han var oppsagt som repratør ved KjemiService A/S på Kjøbmannsskjær utenfor Tønsberg.
Det er 25-30 ansatte i produksjonen ved bedriften.
Oppsigelsen er et nytt angrep på arbeidsfolks
rett til å organisere seg.
www.pdf-arkivet.no/streik/
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jobba for høyere lønn og organisering
Grorud ble ansatt som reperatør ved bedriften
like etter påske. Etter seks uker ble han valgt
til tillitsmann.Som tillitsmann tok han opp saker
som lønna til de deltidsansatte og sommervikarene, og vernearbeidet ved bedriften. I diskusjoner
om fagorganisering markerte han dessuten at han
mente arbeiderne burde organisere seg.

ledelsens svar - trussel om sparken
For en måned siden ble han innkalt til sjefen.
Han trua Grorud med sparken fordi han oppfordra
til organisering. Om det ble organisering, trua
han desuten med å legge ned den minst lønnsomme
avdelinga, å forlenge arbeidstida som nå er på
36,25 timer i uka, samt stramme inn på vilkårene
for permisjoner og sykepenger. Han hevdet også
at tre i ledende stillinger hadde trua med å si
opp hvis arbeiderne organiserte seg, og disse
hadde ikke bedriften råd til å miste. Men alt
dagen etter la bedriftledelsen om stilen. Da var
sjefen blid igjen f og foreslo selv å ta opp lønnsspørsmålet. Videre hevdet han at alt det han hadde
sagt dagen før ikke måtte taes bokstavlig.

møte med 'Kjemisk'
Seinere ble organisasjonsspørsmålet tatt opp på
klubbmøte ved bedriften, der det ble vedtatt å
invitere en representant fra Kjemisk Forbund til
et møte for å orientere om fagorganisering. Da
bedriften nektet å la møte foregå på bedriftens
område, ble det holdt på Samfunnshuset i Tønsberg.
Etter dette møtet hevdet flere at det riktig
å organisere seg

ledelsen forandrer grunnen til oppsigelsen
Få dager etter dette møtet fikk
beskjed om at han bare kunne gå
han stellte i stand bråk. Dette
godta, og forlangte oppsigelsen
www.pdf-arkivet.no/streik/
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etter,24.august, fikk han dette. Oppsigelsen begynner slik:"Vi har ut fra den prøvetid du har
vært ansatt dannet oss et bilde av innsats og
kvalifikasjoner. Vi finner desverre ikke at disse
kvalifikasjoner er i overensstemmelse med de opplysninger du gav ved ansettelsen. Dette gjelder i
særlig grad peunomatisk kjennskap(kjennskap til
luftstyringssystemer,vår anm.) noe som vi er helt
beroende av." På godt norsk står det at han har
holdt sjult og løyet ovenfor bedriftledalsen om
sine kvalifikasjoner ved ansettelsen. Dette er
det rene oppspinn. Han er utdannet sivilingeniør,
uten spesielle kjennskaper til luftstyringssystemer. Seinere har han studert dette på egen hånd.
Dagen etter at han ble trua med sparken, uttrykte
bedriftledelsen derimot at de var svært fornøyde
med arbeidet hans.
Den egentlige årsaken til oppsigelsen har derfor
ingenting med det som står i den skriftlige oppsigelsen å gjøre. Det er bare et dårlig forsøk på
å gi oppsigelsen et "faglig" skinn. Kåre Grorud
ble oppsagt fordi han var aktiv i å få organisert
sine arbeidskamerater.

løgnkampanje og 'oppkjøping
De andre arbeiderne turde ikke å reagere åpent mot
dette overgrepet mot deres tillitsmann. Bedriften
har satt i gang en løgnkampanje som er helt utrolig.
For det første har vi oppsigelsesgrunnen. Videre er
det påstått at han på det møtet hvor han ble trua
med sparken, egentlig fikk en advarsel som gikk på
arbeidsinnsatsen. Truslene om hva som ville skje i
tilfelle organisering, og truslene fra de tre i
ledende stillinger er klare nok bevis på at det var
trusslen om sparken møtet dreide seg om.
Ovenfor de andre arbeiderne har ledelsen nå satt
i gang en storstilt sjarmkampanje for å hindre at
de tar opp kampen mot den usaklige oppsigelsen.
Betydelige lønnstilegg ser ut til å komme, og
flere av de andre krava lønnskomiteen stilte ser
også ut til å bli innfridd. At lønns og arbeidsforhold blir bedre er en god ting. Det som her
er betenklig er at dette bevisst brukes for å få
arbeiderne til ikke å sloss mot den usaklige oppwww.pdf-arkivet.no/streik/
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sigelsen av Grorud. Dette er en måte å "kjøpe"
sympati fra arbeiderne på bekostning av solidariteten med deres oppsagte tillitsmann. Arbeidsfolk
må alltid være på vakt og avvise slike splittelsesforsøk fra bedriftledelsen.

send politisk og økonomisk støtte raskt !
Det Kåre Grorud nå trenger er massiv støtte fra
fagforeninger, klubber og andre, der det kraftig
protesteres mot slike overgrep og angrep på rettigheter arbeiderklassen har tilkjempet seg gjennom årelang kamp.
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund har raskt
vært ute og erklært seg uenige i denne oppsigelsen. De har også sagt seg villige til å føre en
rettsak mot bedriften:Vi ser dette som positivt,
å håper at forbundet vil ta hardere tiltak for å
få Grorud tilbake til arbeidet. Styret i Tønsberg
faglige Samorganisasjon har enstemmig krevd oppsigelsen trekkt tilbake.
For å støtte den oppsagte er det dannet en støttekomite. Vi vil arbeide for å spre kjennskap til de
faktiske forholdene omkring oppsigelsen, og at
solidariteten med den oppsagte arbeidern skal bli
størst mulig. Til dette trengs økonomisk støtte.
FULL STØTTE TIL DEN OPPSAGTE TILLITSMANNEN
KÅRE GRORUD
VI KREVER KÅRE GRORUD GJENINNTATT I ARBEIDET
FORSVAR RETTEN TIL FAGORGANISERING :

STØTTEKOMITEEN
FOR KÅRE GRORUD
boks 1247, Trudvang
3100 Tønsberg
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