ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DEREI

ISSEIIIPE
TVERS IGJENNOM LOV TIL SEIER! ,
TELEFONSENTRALMONTØRENE
fører en heltemodig kamp mot en svær fiende

·STREIKEN GJELDER ALLE ARBEIDSFOLKS
INTERESSER!
MONOPOLKAPITALEN
SLÅR
TIL MED NYE TVANGSMETODER

Regjeringa har vedtatt å gå inn
for tvungen voldgift mot de streikende
telefonsentralmontørene.
Dette tiltaket føyer seg inn i hele
den serien av tvangstiltak kapitalistklassen har brukt mot de streikende
i 1974. To ganger har NAF brukt
lockouttrusel i forbindelse med den
pågående streika, første gangen omfattet truselen til og med 90 000
folk. Men telefonsentralmontørene
har ikke latt seg knekke av slike
skremsler. De har fått støtte i hele
arbeiderklassen og i breie lag av
folket forøvrig for sin modige og
rettferdige holdning.
Denne kampviljen og solidariteten, er det kapitalistene nå vil til

livs gjennom å gripe til statlige
tvangsmidler. Staten· opptrer ikke
som noen »nøytral» part, men som
et reint redskap i hendene på monopolkapitale~, ITT, NAF og deres
like.
- Regjeringsvedtaket om voldgift er
en provokasjon mot fagbevegelsen,
mot retten til faglig kamp. Det må
møtes med protester fra alle fagorganiserte, for dette angår enhver
som i framtida kan tenkes å gå til
aksjon for sine krav, og hvem er
ikke det?
TELEFONSENTRALMONT&
RENE FØRER EN UREDD OG
RETTFERDIG KAMP

I mer enn 3 måneder har montørene streika for sine krav. Det er
enkle lettfattelige krav, som har fått
stor støtte på grunnplanet i fagbe-
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DNA ILER ITT OG NAF TIL UNNSETNING,_ VIS DE l
vegelsen. -Eget lønnssystem , fagbeskyttelse, vernetiltak i forbindelse
med arbeid under jorda, skikkelig
lønnstillegg. I tillegg har de stått
fast på prinsippet om etterbetaling
fra utløpet av forrige avtale. Dette
er et krav som utgjør et forsvar av
streikeretten mot NAFs linje med
at streikende skal ·straffes for sin
»ulydighet» ved å tape etterbetalinga.
I~ke på noe tidspunkt har NAF
eller Standard Telefon og Kabel(STK) vist vilje til å innfri kravene.
De har bare kommet med det ene
utspillet etter det andre for å knekke streika. De· har også vært voldsomt arrogante under forhandlingene, og sagt at dersom montørene
trengte penger >>kunne de jo bare
jobbe overtid».
Når montørene ikke har bøyd seg
for presset er det ikke noe uttrykk
for at de er »vrangvillige» eller »egoistiske» som DNA og NAF vil ha
folk til å tro. Det er fordi de er
modige og står fast på sine rettferdige krav. For dette fortjener de
full oppslutning fra fagorganiserte
og andre også i den kommende
harde kampen.
Som kjent har telefonsentralmontørene nå vedtatt å ikke bøye seg
for tvungen voldgift, men fører
·kampen videre som en »ulovlig»
streik.

Dette va.r et nødvendig og riktig
vedtak, og ingen må la seg skremme .
av at NAF, LO og DNA nå vil kalle
streika »ulovlig». Vi har sett at
enhver streik som ser ut til å kunne
seire vil bli stempla som ulovlig. Det
bare viser hva slags lovverk det er,
når en rettferdig streikekamp stemples som »lovbrudd». Det er kapitalens lover og ikke arbeidernes.
· Overfor slike lover må arbeiderklassen bare følge Rudolf Nilsens
ord. »Tvers gjennom lov til seier.»
HVEM ER FIENDEN?

Den offisielle motparten til telefonsentralmontørene er STK. STK
eies av ITT, det internasjonale amerikanske selskapet som blant annet
stp bak kuppet i Chile. STK er en
av USA-imperialismens forlengete
armer i Norge. Videre har NAF, de
norske kapitalistenes fellesorganisasjon engasjert seg sterkt, og staten
forsøker nå på vegne av NAF og
ITT å knuse streika. Kort sagt så er
staten og den norske og internasjonale monopolkapitalen .telefonsentralmontørenes fiender. Men de har
enda flere fiender.
For hvem er det som representerer staten i dag? Jo, det er DNAtoppene og LO-toppene. Disse folkene er profesjonelle streikebrytere.
De tar konsekvent og uten å vakle
KNUS BORGERSKAPETS,
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.LSKE "ARBEIDERLEDERNE" AT VI HAR FATT NOK!
monopolkapitalens parti i enhver
konflikt. Årsaken er at disse såkalte
»arbeiderlederne» for lengst har
slutta å tilhøre arbeiderklassen. De
er blitt sjefer i statsbedrifter og
fører an i det kapitalistiske kappløpet om olja. De har blitt en ny
type kapitalister, og er solidariske
med sin egen klasse. Derfor er det
ingen grunn til illusjoner om disse
folkene. Om de kommer med sukkersøte ord er det bare for å svekke
årvåkenheten og dolke folk i ryggen
etterpå.
Faglige ledere i DNA snakker
nokså åpent om at de saboterer
streiken. Dette viser at SVs politikk
med å forene seg med DNA-ledelsen
og kalle dem for »en del av arbeiderbevegelsen» er ei livsfarlig linje.

som ligger over gjennomsnittet å
streike. For det andre er telefonsentralmontørene lavt lønna i forhold
til andre det er naturlig å sammenlikne med.
I det siste har også borgerskapet
forsøkt å knekke streika ved å vifte
med kommunistspøkelset. De vil ha
folk til _å ta avstand fra streika fordi
vi kommunister (AKP), jobber aktivt for streika. Uansett partipolitisk syn må alle arbeidere være klar
over at denne hetsen bare tjener ett
formål , nemlig å knekke en rettferdig streik. Når borgerskapet
frykter kommunistene er det fordi
de vet at nettopp kommunistene er
ubestikkelige forkjempere for arbeidernes krav.

AVVIS HETS OG SABOTASJE

I og med voldgiften fradømmes
de streikende retten til å fortsette å
kjempe. Dette har de altså sjøl klart
avvist og velger å ta en »ulovlig»
streik.
Men de vet at skal denne kampen
føres til en seier så må det hardere
lut til mot DNA-toppen, NAF og
ITT.
Voldgifta er en provokasjon ikke
bare mot telefonsentralmontørene,
men mot hele arbeiderklassen.
Svaret må komme som en knyttet
neve. Heismontørene har allerede
gått til proteststreik.

DNA/LO-ledelsen driver en systematisk hetskampanje mot streika.
»Arbeiderbladet» truer med at montørene kan miste jobben og få bøter
hvis de går til »ulovlig» streik. Dette
er et overgrep mot de streikende, og
STK-direktøren har til og med
måttet rykke ut og benkete »Arbeiderbladets» nedleggingsrykter!
Videre pågår det en rykteflom
om at telefonsentralmontørene er
så høytlønna, at det er en »luksusstreik» osv. For det første må det
vel være tillatt også for arbeidere

HARDE AKSJONER MÅ TIL! ·

P PÅ STREIKERETTEN!
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Dette er et eksempel til etterfølging!
Det er ikke LO og heller ikke
noen forbundsledelse som kommer
til å ro streika i land for arbeiderne.
Det er kun de streikende sjøl sammen med de tusener andre som
støtter dem i og utafor fagbevegelsen.
NAF frykter alle former for aksjoner. Gå-sakte, punktstreiker,
overtidsnekt og demonstrasjoner er
midler som arbeidsfolk rår over og
som må brukes, nå!
MER PENGER TIL DE STREIKENDE!

Dersom streika blir dømt ulovlig,
og det blir den, så trekker forbundet tilbake sine bidrag.
De streikende har allerede en
trengt Økonomi, og med at forbun-

det trekker sin »støtte» har de utelukkende vår innsats å stole på for å
kunne overleve en lengere kamp.
Derfor vil den økonomiske støtten
være av enorm betydning i tida
framover.
Beste måten å sikre en slik støtte
framover er å vedta faste ukentlige
- beløp, på lister eller i form av
ekstrakontingent.
Økt støtte til de streikende.
Kraftige aksjoner mot klasseloven,
voldgift.
De streikende trenger penger, gi så
det svir.
NAF og DNA-toppen skal ikke få
knekke
telefonsentralmontørene
nå. Gjennom en samla re_aksjon fra
alle som hittil har støtta dem og
mange flere skal vi vise direktørene
at også arbeidsfolk veit hva solidaritet er.
Tvers igjennom lov til seier.

Harde aksjoner må til for å slå tilbake voldgifta og sikre seieren!
Gi penger så det svir!
Send til :
TELEFONSENTRALMONTØRENES FORENING Grønlandsleiret 47c.
Tlf. 19 93 98

Posgirokonto: 22 41 875

SLUIT OPP OM AKP(m-1)!

BLI FAST LESER!

Vil du være med på å styrke det eneste
kommunistiske partiet i Norge, Arbeidernes
Kommup.istparti (marxistleninistene)? Slå deg i lag med oss,
kontakt AKP(m-1) på stedet hvor du
bor, eller kontakt AKP(m-1), post,boks 211, Sentrum, Oslo I.

Vil du abonnere på Klassekampen,
AKP(m-l)s ukeavis? Tilbud for nye
abonnenter fram til 8. mars: 10 %nedslag: kr. 67 for 1/1 år, kr. 36 for 1/2 år
og kr. 19 for et kvartal. Send navn og
adresse til Klassekampen, boks 2046,
Grunerløkka, Oslo 5!
Redaktør og ansvarlig utgiver: Finn
Sjue. Trykt i A/S Duplotrykk, Oslo.
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