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ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DERE! ALLE REAKSJONÆRE ER PAPIRTIGREI

ASSIEKAMPI
MARXIST-LENINISTISK ARBEIDERAVIS
Særtrykk lørdag 4. april 1970.

KAMPEN REISES PÅ ARBEDSPLASSENE:

STREIK PÅ NORGAS I OSLO!
TIL STREIK FOR 2 KR. TIME-TILLEGG
Over hele landet er det i dag lokale arbeidskonflikter i emning. Særlig på Det Norske
Zinkkompani i Odda og på Norgas i Oslo er situasjonen tilspissa. Representanter for
fabrikk-arbeiderne ved Norgas holdt pressekonferanse lørdag 4. april.
Norgas-arbeiderne har reist krav om et tillegg tilsvarende 2 kr. timen på alle lønninger.
Krava ble lagt fram for ledelsen 1. april med opplysning om at de måtte bli innfridd innen
ukeslutt. Hvis ikke ville arbeiderne stå fritt til å erklære streik. For om mulig å unngå
åpen konflikt, ba de også om øyeblikkelige forhandlinger med bedriften.
LEDELSEN PROVOSERER
Bedriftens svar dagen etter ga klar beskjed: De nekta å holde forhandlingsmøte før
»truselen om tariff-stridig konflikt» ble trukket tilbake. De avviser altså fullstendig arbeidernes lønnskrav og provoserer fram en streik ved å avslå all forhandlingskontakt.
Arbeiderne reagerte spontant med harme på en slik provokasjon. På møter fredag og
lørdag vedtok de å gå til streik fra og med mandag 6. april. De har konstituert seg med
eget aksjonsutvalg, streikevakter og alt som ellers skal til for å ta en konflikt.
FEITE AKSJEUTBYTTER — USLE LØNNINGER
I 1968 kunne Norgas A1S lett dele ut et utbytte på 10 % til aksjonærene. Dette
er uvanlig høgt, og betyr at de fleste aksjonærer får en arbeidsfri inntekt på mange ganger
årslønna for en vanlig arbeider. Hva får så arbeiderne — de som skaper bedriftens verdier?
I flere år har folka på Norgas måttet ta til takke med lønninger fastlåst til tariffens
minimum. En beinhard bedriftsledelse har til nå motsatt seg forhandlinger om lokale
tillegg.
ØKENDE MISNØYE
Fabrikkarbeiderne på Norgas har som alle andre fått merke forverringa av leveforholda
i det siste. Momsen kommer på toppen av sterk prisøkning gjennom lang tid — uten at
lønningene har holdt følge. De siste lønnsoppgjøra har ikke gitt arbeidsfolk noen kompensasjon.
Arbeiderne på Norgas stemte sjølsagt mot LO-pampenes ynkelige forslag foran oppgjøret i 1968. Trass i trusler fra bedriftsledelsen gikk de også med i protesten mot moms
i 1969. Norgas-folka har lært av dette: Kampen må føres videre på deres egen arbeids-
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plass. Alle forstår at pampenes »krav» om 11 % i dag er et reint snyteri mot arbeidsfolk.
På en rekke arbeidsplasser er det stilt krav om 25 % tillegg i år. LO-pampene nekter å ta
opp dette rettmessige kravet. Folka både på Norgas og mange andre steder forstår derfor
at de sjøl må gå til kamp for tilsvarende krav, hver på sin arbeidsplass.
STREIK PÅ NORGAS KAN LAMME METALL-INDUSTRIEN
Norgas A/S har praktisk talt fullstendig monopol på produksjon av oksygen i Norge.
Hvis bedriften i Oslo stanser, tar det bare dager før de store metall-bedriftene slipper opp
for oksygen til sveising.
Borgerpressa vil sikkert prøve å utnytte denne situasjonen til forsøk på å splitte
arbeiderne. De vil hevde at Norgas-arbeiderne er så »grådige» at de streiker for sine »ville»
krav, sjøl om de veit at andre arbeidsplasser vil rammes hvis det blir langvarig stopp i
oksygen-produksjonen.
Sjølsagt er det verken »uansvarlig» eller »usolidarisk» av Norgas-folka å sette makt bak
krava. Med det går de foran i kampen for det 25 %-kravet som stadig flere arbeidsfolk nå
samler seg bak. Det er galt å gå mot Norgas-streiken p. g. a. vanskene for sveiseindustrien.
Like galt ville det være å gå mot Kiruna-streiken fordi arbeidsplassene i Narvik er avhengig
av malmen derfra.
STREIKEBRYTERI?
En streik ved Norgas vil neppe bli langvarig — da kan den bli en trusel mot oksygenmonopolet til bedriften. Derfor kan det tenkes at bedriften i desperasjon vil prøve å verve
streikebrytere for å holde driften i gang. Hvis det virkelig finnes klasseforrædere som vil
påta seg den usle streikebryter-jobben, vil de sikkert få en høvelig mottakelse av
Norgas-arbeidernes streikevakter. Videre må vi vente at store sveisebedrifter vil forsøke å
få importert oksygen fra Sverige mens streiken varer. Norgas-folka trenger derfor aktiv
solidaritet fra transport- og metallarbeiderne for å unngå at streiken bli undergravd.
ASPENGREN PREIKER — ARBEIDSFOLK STREIKER
Det ynkelige LO-NAF-oppgjøret er for tida i meklingsfasen. Men det nye oppsvinget
i kampene på grunnplanet kommer altså samtidig. Det viser klart hvor liten tillit arbeidsfolk flest fester til LO-NAF-forhandlingene. Arbeiderne på bedrifter hvor kampen ennå
ikke har slått ut i åpen konflikt, bør straks vedta støtte-erklæringer og stå solidarisk med
sine streikende kamerater på Norgas, med go-slow-aksjonene på Zinken i Odda, osv.
FULL SOLIDARITET MED NORGAS-ARBEIDERNE!
SEND STØTTE-ERKLÆRINGER!
REIS KAMPEN FOR HVER ARBEIDSPLASS' EGNE KRAV!
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