HEIS- OG TELEFONSENTRALMONTRITNE ER FORTSATT I STREIK
radio og aviser hdrer vi nå at heismontdrkonflikten er last og
at streiken er over. Dette er ikke riktig !
Resultatet av meklingen for heismontdrene ble at et anbefalt
forslag er sendt ut til medlemmene til uravstemning. Heismontdrnes
forhandlingsutvalg delte seg i synet på forslaget: 5 stemte for, 3
stemte mot. De skal ha nedlensmdte på mandag for å behandle forslaget. Svarfristen er tirsdag.
akker
Heismontbrenes streikekomite ber om at stdttearb_Idet ikke
av nå. De fortsetter selv arbeidet ned samme styrke som fdr. Ikke
noe er avgjort for heisnontbrenes vedkommende fdr medlemmene har stemt
Det er fortsatt viktig å markere stutte til kravene til heisnontdrene
og- telefonsentralnontbrene.
TELEFONSENTRAIMONTORENES STREIK FORTSETTER !
Selv on heisnontbrone skulle godta forslaget, står telefonsentralnontdrene ved Standard fortsatt i streik. De har ikke vært til
_.ekling ennå. Og deres streik vil fortsette, derfor også trenge mer
stUtte nå enn noen gang tiJligere.
Stdttentil de streikende har vilst i omfang og styrke over hele
landet, hele tiden siden streiken begynte. Arbeiderklassens solidaritet har gitt sag' uttrykk i en strbm av stdtteuttalelser og kraftig
pengestbtte. Aksjonene og uttalelsene fra arbeidsplassene har hindret
Regjeringen i å bruke tvungen voldgift. NAF's trussel on lock-out
har fått kontante og kraftige svar fra arbeidsplasser over hele landet
STERK STOTTE I TROMS6
Her fra Tronsd har det til nå blitt sendt flere tusen kroner i stdtte.
Faglige tillitsmenn fra de fleste store arbeidsplasser her i bye har
gitt sin stdtte til de streikendes krav. Det er sendt mange stdtteuttalelser til de streikende.
Kampen til heis- og telefonsentrinontdrene har stor prinsippiell
betydning for hele den norske arbeiderklassen. Kravene deres er
fortsatt like viktige:
AVVIS BRUK AV TVUNGEN VOLDGI.T
FULL ETTERBETAIING AV TARIFFTIIWGG OGSÅ VED ST=K
INGFW UTHULING AV FAGET
BEK= NAF'S ARBEIDT RFIENDTLIG LOCK-OUT

Den politiske og dkononiske stdtten må :kos i tida framover.
En seier for heis- og telefonsentralmontdrene vil være en seier for
hele den norske arbeiderkl a ssen.
Denne seieren kan vi oppnå ved at enda flere tar aktivt del i
stbttearbeidet.
Au i Stbttekomiteen fer heisnontbrene og tel fonsentraImentdrene
ved Standard Telefon- og Kabelfabrikk.

www.pdf-arkivet.no/streik/

2015

