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Løpeseddel flade streikende tinjegodsarbeiderne 27/4 -76:
Streiken ved Linjegods' hovedterminal ved Alnabru'i Oslo fra fredag
23/4 omfatter ca 100 godsekSpeditører. .i'S.krunnen.for, streiken er. vår
stilling som lavtlønnsferuppe. Som godsekspeditører har vi nå en begynnerlønn på ca 43 000. De fleste eldre tjener omlag dette. Lange ungdommer
sor jobber her, tjener langt mindre. Vårt krav forann årets tariffoppgjør var en lønnsøkning på 30 964 Det vi har fått i følge det anbefalte
forslaget er kr 1,74 pr time. Dette vil overhodet ikke ndre vår.
situasjon som lavtlønnsgruppe. Det elendige resultatet av.årets tariffoppgjør samt dårlige arbeidsforho3d i form av tungt og trekkfullt arbeid, høyt tempo og konstant und rbeanning, har nå fått vår
tålmodighet til å briste. vi !ar stilt krav om 800 kr i lønnsøkning
pr måned i form av ''eravtale eller bonus i tillegg til resultatet
ved tariffoPpgjøret. Tette er innenfor rammen av vårt opprinnelige
krav - På 30 %. Vi har forsøkt forhandlingsveien for å få gjennom dette
( vårt krav, men Linjegodsledelsen- har ikke vist noen vilje til å
imøtekomme dette. Derfor hadde videre forhandlinger ingen hensikt.
har vi gått til streik for å sette .makt vad kravet. Skal vi vinne
denne kampen, trenger vi politisk og økonomisk støtte. Vi oppfordrer
derfor fagforeninger, klubber, streikestøttekomiteer og andre organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte vår kamp og vårt krav på
våre egne vilkår.
SOLIDA2ITETSA= TIL OSLOS =SPO
Kamerater, mange av dere har kjennskap tilarbeidssituasjonen til
Linjegodsarbeiderne på Alnabru. Vi har i mange år jobbet under
,lendige forhold og har vært blant de lavest lønnede innenfor vår
bransje. De fleste av oss tjente ca. 40 000 brutto i 1975. ever 90 %
av godsekspeditørene og truckførerne på 1,_lnabru er or g anisert i
Oslo rransportarbeiderforening. Vi oppfordrer spesielt alle organiserte
i vår forening til å støtte oss i vår kamp for en lønn det går an
å leve på.. :,edriftsledelsen og deres venner priaver å splitte oss
gjennom å spre usaklig og misvisende iAfordasjon om vår streik.
Dette viser bare en ting: at de vil bruke alle midler for å knekke
vår streik. I dag har Linjegodsarbeierne ved Vestbanen vedtatt full
støtte til oss. De står bak det saelme krave -t: kr 800 i lønnstillegg
eejjom en særavtale. Arbeidskame:eetene våre på Vestbanen har vedtat
å nekte å jobbe ekstra eller å tillate at bedriften setter inn nye
folk' for å ta i mot økt trafikk. :vis ikke både Ålnabru- og
fje.stbanearbei2erne får innfridd kravet, skal også Vestbanen ut i
streik fra mandag 3. mai.
Følg eksemplet til Linjegodsarbeiderne ved Vestbanen! Støtt vårt
krav, støtte vår streik! Vis solidaritet - ikke la dere bruke som
streikebrytere:
nstemmig vedtatt på streikemøte 26/I! 76.
-

Følgende ble enstemig vedtatt på klubbmøte på Linjegods Vestbanen 26/4:
"Godsekspeditører og truckførere på Linjegods Vestbanen har på et
klubbmøte mandag 26/4 vedtatt enstemmig å støtte kravet til
kameratene våre på Alnabru. . vis bedriften sotter inn ekstra mannskap
:

her på Vestbanen, skal vi nelegge arbeidet straks. ==vis kravet om
kr 800,- som Alnabruarbeiderne har reist, ikke blir innfirdd både
på Alnabru og Vestbanen skal vi slutte opp om streiken og nedlege
arbeidet ved arbeidstidens begynnelse Llandag 3. mai -76."
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For å hindre den streikebrytervirksomhet som ble drevet mot Linjegodsstreiken etter at Linjegodsledolsen hadde flyttet over arbeidsoppgavaa ne
fra Alnabruterminalen til QJstensjøterminalen, satte de streikende ope
streikevakter i porten. Ledelsen i Linjegods ba politiet fjerne de
streikende og tirsdag ettermiddag gikk politiet brutalt til angrep
på, streikevaktene og arresterte ca 15 av dem. Dette er et uhørt angrep

på streikeretten og beskyttelse av streikebryteri fra politiets side,
noe vi ikke har opplevd her i landet siden.'grasstreiken i 1970.
Dette angrepet er ikke bare et angrep mot denne streiken l men det
representerer et anrep mot streikeretten overhodet og derfor et
angrep mot alle fagorganiserte som det er all grunn til å reagere
skarpt mot!
I Yveldsnytt tirsdag opplyste Steinar Pedersen fra Streikekomiteen
at streiken fortsetter, og at de streikende fortsatt vil forsøke å
oppfordret også fagorganiserte
hindre at streikebryteriet fortsetter.
til å støtte de streikende. Spesielt oppfordret han andre avdelinger
av Linjegods til å fatte liknende vedtak som de ansatte ved Linjegods
Vestbanen hadde fattet.

Denne løpeseddelen er gitt ut av Streikestøttekomiteen her i Tromsø etti,r
ha fått lest opp over telfon fra streikekomiteen i Oslo teksten i
StreikestøttekOmiteen støtter
de løpesedlene som er trykt opp her.
de streikende på deres egne premisser og har forløpig bevilget
kr 5000,- fra lampfondet som er sendt til de streikende og garantert
for at det vil komme minst 5000,- kr i uka så lenge streiken varer,
som komiteen vil samle inn her i Tromsø. Komiteen oppfordrer alle til
å støtte de streikende økonomisk og. politisk gjennom støtteuttalelser.
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