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"AVSTÅ FRA DERES FORM FOR SAMFUNNSPOLITISK DISKUSJON OG PÅVIRKNING OVERFOR BEDRIFTENS ØVRIGE ANSATTE, ...ELLER MOTTA UMIDDELBAR
OPPSIGELSE."

Denne advarselen fikk Britt Andreassen fra ledelsen på Norma Projektilfabrikk i august i fjor. Hun
godtok ikke arbeidsgiverens forsøk
på å innskrenke ytringsfriheten.
Det førte til at hun senere ble oppsagt og avskjediget. Saken har vært
behandlet i Oslo Byrett, og nå i
Arbeidsretten.

Dette skjedde under rettsaken:
•
Klubbstyrets klagemål mot Britt
Andreassen ble avslørt som falske
og løgnaktige.
•
"Uoverensstemmelser" med formennene' ble avslørt som rettmessige krav fra Britts side.
• Bedriftsledelsen og deres vitner led av kronisk dårlig hukommelse. Det kom ikke fram en eneste
ny konkret klage.

dokumenter osv.
•
"Uroen" besto i stadig kritikk
mot ledelsen og arbeidsforholdene,
og i politiske diskusjoner.
•
Mens klubbstyret snakket om
uro før og etter sommerferien 1977,
innrømmet bedriftsledelsen at de
helt fra høsten -76 hadde holdt opposisjonen under oppsikt; "uro forårsaket av visse nyansatte."
•
Det var ikke klubbstyret, men
Det kom heller ikke fram bevis
•
ledelsen
og sekr. Evjen i Oslo Jernfor Britt Andreassens spesielt uroog
Metall
som hadde brakt Hovedavskapende form for politisk virksomtalens
§
13
inn i saken. ( Retten
het.
til å nekte å samarbeide med per•
Bedriftsledelsen kunne ikke for- soner som oppfører seg utilbørlig.)
klare hvorfor den oppsagte ikke fikk Daværende klubbformann Alice Karlkomme til orde før advarselen og
sen kjente ikke til § 13.
oppsigelsen, hvorfor hun ikke fikk

Dette var dommen:
Arbeidsretten så ikke noe oppsiktsvekkende med den typen advarsel som Britt fikk. De tar det som
en selvfølge at en arbeidsgiver kan
gi slike advarsler.
Dommen sier selvsagt ikke rett
ut at Norma-ledelsen fritt kan forby politisk diskusjon. Likevel
ble Britt Andreassen dømt på nøyaktig dette grunnlaget.
...Uanfektet holdt fram med å utsette sine arbeidskamerater for
plagsomt pågående politiserende agitasjon og kritikk av forholdene ved

bedriften" - dette førte til økt
"uro" og "disharmoni".
Denne beskrivelsen dekker bare
at Britt Andreassen ikke respekterte advarselen, men tok den opp til
diskusjon. I uka fram til oppsigelsen reiste hun ikke andre diskusjoner. HUN BLE DØMT TIL ARBEIDSLØSHET FORDI HUN IKKE GODTOK ADVARSELEN OM MUNNKURV ELLER SPARKEN.

"

Dermed slo Arbeidsretten fast
at arbeidsgiverne kan forby ytringsfriheten innenfor fabrikkporten.
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Saksomkostninger
Britt Andreassen ble dømt til
å betale 8000 kr i saksomkostninger til Norma-ledelsen, innen to
uker fra dommen. Uten annen begrunnelse enn at hun "fullt ut har tapt
saken." DETTE ER UTROLIG FREKT,
FORDI :
• Byrettsdommen uttrykte selv
tvil, og innbød dermed til å anke
til Arbeidsretten.
• Dette var den første saken egiter de nye reglene i Arbeidsmiljøloven.

•
lig
•

Saksomkostninger er ikke vani Arbeidsretten.
Retten har overhodet ikke vurdert Britt Andreassens økonomi,
etter lang arbeidsløshet.
Saksomkostningene er en ren
hevnakt mot Britt, fordi hun anket
byrettsdommen. Arbeidsretten prøver å hindre avslørende rettssaker
ved å gjøre det økonomisk umulig
for politisk oppsagte å føre sak.

Dette er yrkesforbud
Arbeidsgiverforeningen går
åpent inn for å fjerne opposisjon
på arbeidsplassene."Hvorfor skal
en hotellvert ha plikt til å huse
pyromaner," er deres argument.
Lo-toppen har hengt seg på yrkesforbudskampanjen ut fra det samme motivet: Hindre "uro" på arbeidsplassene.

Norma-ledelsen var sårbar for
krav om lønn, sikkerhet og arbeidsmiljø. Britt Andreassen var brysom,
derfor måtte hun vekk. Oppsigelsen
skulle være et eksempel for de andre.
NORMA-SAKEN er ikke enestående.
Tilfeller av yrkesforbud skjer hver
dag i Norge.

Det nytter å kjempe!
Normasaken har vært plagsomt
avslørende for Arbeidsretten, for
bedriftsledelsen og for tilhengerne av yrkesforbud. Det som kom
fram under rettssakene, kunne ikke
ha kommet fram på annen måte.
Nesten alle saker av denne typen har endt med tap i retten, og de
har kostet mye penger. Men det er
ikke hver enkelt sak, men mengden
av saker, og den støtten de får,
som er avgjørende i kampen mot yrkesforbud. Derfor må de som rammes,
føre sak til siste slutt!

Støttekomiteen vil takke for
nesten 40 støtte-erklæringer fra
fagforeninger og andre organisasjoner, og for all pengestøtte som
vi har fått. Norma er en liten og
inntil nå ukjent arbeidsplass.
Omfanget av interessen og støtten
dere har gitt, viser at ingen usaklig og politisk oppsagt arbeider
vil stå alene i kampen.
Saksomkostningene vil ikke bli
betalt. Men om pengene blir drevet
inn med tvangsmidler, må vi være
i stand til å dekke Britts tap.

SPRE INFORMASJON!
SELG STØTTETIERE!
KJEMP MOT YRKESFORBUD!
STØTTEKOMITEEN FOR DEN OPPSAGTE
VED NORMA PROJEKTILFABRIKK
Postboks 121 Ankertorget, Oslo 1, Postgiro 2 30 95 57.
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