..',Irl.MERE VED RODELØKKEYS KASKINVERKSTED :
VIS SOLIDARITET MED 0 1'1AR ELRAHALI I
— I november i fjor ble Elrahali sagt opp fra Rodeløkkens —aski:
verksted. Grunnen var " omfattende fravær". Elrahali hadde .lye fravær, nen over halvparten skyldes en arbeidsulyke. Alt fravær har
han sykemelding for. Mye fravær i en relativt kort neriode skyldes
ren uflaks. Bedriftsledelsen bar ingen grunn til å steliple Elrahali
som upålitelig. — Onpsigelsen er derfor usaklig, og holder heller
ikke de formelle krav til oppsigelsestid.
— Når slike ting skjer, burde det være en selvfølge at en samlet
bedriftsklubb krever den oppsagte kameraten gjeninntatt. Det finn:
mange eksempler på hvordan klubbene på andre steder har forsvart
opnsagte kamerater, til og med hvor grunnen var fyll og slagsmål oser.
For en fagorganisert arbeider er det naturlig å søke støtte hos
bedriftsklubben. nen hva slags hjelp og støtte har Elrahali fått hos
klubbformannen på Rodeløkkons . bskinverksted ?
—Som klubbformann visste han om oppsigelsen på forh,'-md,.?len tok ikke
kontakt med den oppsagte. På snørsmål fra Elrahali sa han_ at " det
var ingen ting å gjøre med." Da, Elrahali senere ville ha saken opp
på klubbmøte, sa formannen :"Ko:I. ikke til oss, det er ike vi som
har sagt deg onp." På samme måte som ledelsen forsøker klubbformannen å så tvil om arbeidsulykken, nå tross av bedriftens skaciolding, legeattester osv. Etter press fra Frem-ledarbeiderforening,en
gikk klubbformannen med nå å holde møte. ilen dette klubbmotet ble
holdt uten at Elrahali hadde anledning til å være til stede (),; legge
fram synspunktene sine.
— Dette er en sørgelig historie om hvordan klubbledelsen :ry, skammelig
vis har sviktet en usaklig op, -)sagt arbeider. At Elrahali er fremmedarbeider, gjør saken desto verre. Han er fortsatt uten fast arbed,
og har sett seg nødt til å anlegge rettssak for å få jobben tilbake.
Saken har allerede vært opp i forliksrådet, uten resultat.
21rahali trenger nå all den støtten han kan få, og særlig støttell
fra dere : KREV NYTT KLUB -MØTE, INVITER DEN OPP A.GTE APS SEID' ,L
OG SORG FOR AT BEDRIFTSLEDE= MÅ BØYE S"-.G!
KREV AT OPPSIGELSEN TREKKES TILBAKE, OG AT ELRATIALI GIS E=ATIII FOR DET ØKONOMISKE TAPET HAT' HAR LIDT
Ned salidarisk hilsen
STØTTEIXTIW,EIT FOR OAP, ETRAHALI:
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