www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

SOLIDARITETSMØTE
FOR DE STREIKENDE SAUDA-ARBEIDERNE
UniversitetetsAula torsdag18.junikt19.00

PROGRAM:
For Støtteaksjonen:
En representant for klubbstyret på NORGAS.
Appell ved OLAV EKHOLDT, representant for de streikende i Sauda.
En enakter om Sauda-streiken, framført av SUF(m-l)s teatergruppe.

Vis solidaritet -Moi fram !
STØTT SAUDA-ARBEIDERNES KAMP
MOT AMERIKANSK MONOPOLKAPITAL
NEI TIL LO-LEDELSENS STREIKEBRYTERI
EN SEIER FOR SAUDA-ARBEIDERNE —
EN SEIER FOR ALLE NORSKE ARBEIDERE
Send bidrag til: Streikekomiteen for ovnshusarbeideme, Adressen til streikekomiteen:
POSTBOKS 20, 4200 SAUDA.
POSTGIROKONTO 32 77 68, 4200 Sauda.
Arrangør:
Rød Front-styret i Det Norske Studentersamfund, i samarbeid med Støtteaksjonen for
Sauda-arbeiderne, adresse Arupsgt. 18, Oslo 1.
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SAUDA-ARBEIDERNE TAR OPP KAMPEN FOR BEDRE KÅR
240 ovnshusarbeidere ved EFP i Sauda er i streik. Fra 1962 til i dag har
produksjonsøkningen vært over 100 %, mens bemanningen har minket med 23 %. Dette
har ført til hardere arbeidspress uten at arbeiderne på langt nær har fått kompensasjon for
merarbeidet og produksjonsøkningen. Årslønna i dag er noe over 24 000 kr. Kravet til
ovnshusarbeiderne er en bonusgaranti på 3 kr. timen. Dette vil gi en lønnsøkning på 2 kr.
og er et helt nødvendig krav for å få kompensert noe av prisstigningen og renteøkningen
på grunn av momsen.
ENHET GIR SEIER
Etter det elendige tariffoppgjøret i vår var det ingen annen mulighet for. Saudaarbeiderne enn å gå til kamp for krava sine. Som så mange andre steder i det siste (Odda,
Norgas), opptrer enkelte såkalte »tillitsmenn» i LO- og forbundsledelsen som streikebrytere. Formannen i Kjemisk kom allerede før streiken med trusler om arbeidsrett. Men
på grunn av den kraftige støtten som Sauda-arbeiderne har fått fra arbeidsfolk over hele
landet, har NAF og LO ikke tatt sjansen på å sette arbeidsretten foreløpig. De vet at en
eventuell dom over Sauda-arbeiderne ville bli møtt med sterk motstand fra store deler av
befolkningen. Allikevel oppfører motstanderne til de streikende seg som om en dom
allerede er falt, f. eks. ble folk som samlet inn penger til streikekassa arrestert fordi »de
støtter en ulovlig aksjon».
Nettopp solidariteten er arbeidsfolks viktigste våpen i kampen for bedre kår. Derfor
forsøker kapitaleierne med alle midler å splitte de streikende arbeiderne og splitte
arbeidere andre steder fra de som er i streik.
Politiske angrep på de streikende og de som står i spissen for streiken er nettopp slike
splittelsesforsøk og må avvises på det kraftigste. Avisene forsøker også å splitte de
streikende fra resten av befolkningen i Sauda, men de andre arbeiderne ved EFP og resten
av innbyggerne står faktisk talt som en mann på de streikendes side.
SEIER FOR SAUDA-ARBEIDERNE — EN SEIER FOR ALLE NORSKE ARBEIDERE
Sauda-arbeiderne har en mektig motstander. EFP eies av det store amerikanske
monopolet Union Carbide Corporation. UCC samarbeider nært med Nixon-regjeringen og
leverer bl. a. store mengder napalm til Vietnam-krigen. Selskapets inntekter er enorme i
1968 var den rene profitt nesten 2 milliarder kr.! Om Sauda-arbeidernes krav blir innfridd
vil det knapt merkes på de amerikanske aksjonærenes kjempeinntekter.
De streikende arbeiderne har ikke vunnet ennå. De forbereder seg på en hard og
langvarig kamp mot NAF og den internasjonale monopolkapitalen Også i 1962 var
Sauda-arbeiderne i streik. Den gangen ble streiken delvis mislykket på grunn av
pengemangel. 250 000 som ble samlet inn til streikebidrag, ble låst fast til å betale
trygdekassen. Den slags må unngås i dag. Vi må sørge foi at de kan holde ut i kampen mot
kapitaleierne ved direkte politisk og økonomisk støtte.
Lønns- og arbeidsforholdene er dårlige ved EFP, men det kommer ikke av de spesielle
forholdene der. Innføringen av moms, renteheving, rasjonalisering, dårlige lønnsoppgjør
osv. forverrer kårene for de aller fleste arbeidsfolk.
Om folkene på EFP får gjennom kravene sine, viser det bedriftseierne andre steder at de
ikke kan fare fram som de vil. Derfor er Sauda-arbeidernes kamp en kamp for hele det
arbeidende folkets interesser og fortjener all vår støtte. Den kan vi gi ved å sende
støtteresolusjoner, private pengebidrag, sette i gang listeinnsamlinger, ta opp forslag om
bevilgninger og organisere støttekomiteer. Om ønskelig kan Støtteaksjonen for Saudaarbeiderne hjelpe til med materiell og annet.
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