Støtt

Sauda.arbeiderne!

240 ovnshusarbeidere ved EFP i Sauda er i streik. Sauda Fabrikkarbeiderforening —
som også omfatter de øvrige 500 arbeiderne ved EFP — har med overveldende majoritet
vedtatt at de står bak ovnsarbeiderne i deres kamp for bedre lønninger, og at de håper at
ovnsarbeiderne har styrke og kampvilje til å stå imot presset fra bedriftsledelsen og sin
egen forbundsledelse. De avviser alle splittelsesforsøk og »hetskampanjer».
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. I denne tiden har også
antallet av arbeidsulykker økt kraftig. Arbeidsforholdene er preget av skitt, støv og røyk
med sterk varme om sommeren og isnende kulde om vinteren. Årslønna i dag er noe over
24 000 kr. Kravet til ovnsarbeiderne 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.
SAUDA-ARBEIDERNE BLIR STEMPLET SOM LOVBRYTERE
Etter det elendige tariffoppgjøret i vår var det ingen annen mulighet for Saudaarbeiderne enn å gå til kamp for krava sine. — Først gjennom forhandlinger, og når det
ikke førte noen vei, — ved å streike. Som så mange andre steder i det siste (Odda, Norgas),
opptrer enkelte såkalte »tillitsmenn» i LO- og forbunds-ledelsen som streikebrytere.
Forbundsledelsen i Kjemisk sendte allerede før streiken formannen avgårde 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 i arbeidsretten ville bli møtt
med sterk motstand fra store deler av Norges befolkning. 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».
ENHET GIR SEIER
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 ved å gi
de streikende skylden for at kommunen får mindre skatteinntekter under streiken. Men
innbyggerne i Sauda står faktisk talt som en mann på de streikende arbeidernes side. De
vet at kampen er rettferdig — at bedriften nesten ikke betaler skatt til kommunen — og at
en bedring av arbeidernes kår vil være til gavn for hele Saudas befolkning.
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EFP — ET UNDERBRUK AV AMERIKANSK MONOPOLKAPITAL
Sauda-arbeiderne har en mektig motstander. EFP eies av det store amerikanske
monopolet Union Carbide Corporation. Selskapet har verdensomspennende interesser,
med bl. a. store anlegg i Sør-Afrika og Rodesia hvor undertrykkelsen av de fargede gir
billig arbeidskraft. UCC samarbeider nært med Nixon-regjeringen og leverer bl. a. store
mengder napalm til Vietnamkrigen. Selskapets inntekter er enorme, i 1968 rat den rene
profitt 263 517 000 dollar — nesten 2 milliarder kroner! Om Sauda-arbeidernes krav blir
innfridd vil det knapt merkes på de amerikanske aksjonærenes kjempeinntekter.

SEIER FOR SAUDA-ARBEIDERNE — EN SEIER FOR ALLE NORSKE ARBEIDERE
De streikende arbeiderne har ikke vunnet ennå. De har en kraftig motstander i NAF og
den internasjonale monopolkapitalen. Nye angrep vil bli rettet mot de streikende og de
forbereder seg på en hard og langvarig kamp. Også i 1962 var Sauda-arbeiderne i streik.
Den gangen ble streiken delvis mislykket på grunn av pengemangel. En del av midlene som
ble samlet inn, ble manipulert vekk ved hjelp av forbundsledelsen. 250 000 kr. ble låst
fast til å betale trygdekassen. Den slags må unngås i dag. Vi må sørge for 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. De framstøtene fra kapitalistene som har rammet arbeidsfolk i Sauda, er
allmenne og de forverrer kårene for de aller fleste arbeidsfolk. Det er innføringen av
moms, renteheving, rasjonalisering, avvisning av lokale forhandlinger, dårlige lønnsoppgjør
osv.
Om folkene på EFP får gjennom kravene sine, viser det bedriftseierne andre steder at de
ikke fritt kan fare fram som de vil. Det vil få dem til å tenke seg om når de tar stilling til
de kravene de selv får. På lang sikt vil derfor en seier i Sauda bedre kårene for alle
arbeidsfolk.
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 Støtte-aksjonen for Sauda-arbeideme hjelpe til med materiell og annet.
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