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Usak11: og politisk oppsigelse av
kvinnelig arbeider i Trondheim !
I løpet av dette året har det vært en rekke
politiske oppsigelser flere plasser i Norge.
Her i Tromsø hadde vi de usaklige og politiske
oppsigelsene på Åsgård Sykehus som ble slått
tilbake takket være støtte til de oppsagte
fra arbeidskamerater og andre her I Tromsø og
ut over landet. På liknedde vis har politiske
oppsigelser blitt slått tilbake andre steder i
landet. Hammerverksaka er mest kjente av disse
sakene: Her går arbeiderne nå på 6.uka og venter
på dommen i rettssaka som de annla mot bedriften.
Disse politiske oppsigelsene henger sammen med
den økonomiske krisa som økonomien er inne i
for tida. Arbeidskjøperne søker å kvitte seg
med kamp=willige arbeidere som ikke vil godta at
byrdene av krisa skal veltes over på arbeidsfolk.
Det ferskeste eksemplet på politisk oppsigelse
kommer fra Tiger Konfeksjonsfabrikk i Trondheim
der en kvinnlig arbeider nylig ble oppsagt i
prøvetida. Bedriftsledelsen begrunnet oppsigelsen med at hun ikke"svarte til forventningene".
De faktiske forhold var at hun sydde like fort
som mange andre på bedriften. Kvinnen protesterte
og fikk ei ukes prøvetid til. Da sydde hun seg
opp til timelønna - 15 kr - men blei likevel
oppsagt. Tilbake står den egentlige grunn: Hun
var en politisk aktiv arbeider. Ledelsen hadde
funnet ut at hun hadde høyere utdanning og
de regnet derfor med at hun kom til å lage bråk
på fabrikken:
Denne bølgen av politiske oppsigelser må stoppes:
Den eneste måten vi kan gjøre dette på er å
intensivere støttearbeidet til de som rammes
av slike oppsigelser.
Full støtte til den oppsagte arbeideren ved
Tiger fabrikker:
Slå tilbake alle usaklige og politiske
oppsigelser:

Nammerverkarbeidernp
« Vi krev dommen på bordet no! »
Det er nå gått over 6 uker siden rettssaken i Hammerverksaken blei avslutta, og fremdeles er det ikke falt noen
dom.Dommen har gang på gang blitt utsatt, uten at det er
gitt noen nærmere begrunnelse for dette.
Rettssaken dreide seg som kjent om oppsigelsen av Geir
bundet og åtte av hans arbeidskamerater. Ved påsketider
blei Sundet oppsagt uten at bedriftsledelsen kunne gi
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tisk aktiv på venstresida). En del av arbeidskameratene
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noen saklig begrunnelse for oposigelsen.(Sundet var poli-

at også de blei oppsagte. Siden har det kommet fram med

til Sundet gikk da til sympatistreik, med det resultat
all tydelighet at det er politiske oppsigelser det dreier seg om. Rettssaken dreide seg alts om retten til
arbeid uten omsyn til arbeidernes politiske synspunkter,
sympatistreiker
og arbeidsfolks rett til å gå til
uten å miste jobben av den grunn.
6 ukers ventetid er en hard påkjenning for arbeiderne.
Det er helt uvanlig at det går så lang tid før dommen
faller - vanlig ventetid er 1-2 uker. Hammerverkarbeiderne sjøl kommenterer situasjonen slik:"No krev vi domen
på bordet. Uansett kva domaren pønskar på, så krev vi
korta på bordet no. Vi ser det som eit uttrykk for forakt for oss arbeidsfolk at det vert slengt til oss halv
kveda lovnader som vert brotne veke etter veke."

I

KREV DOMMEN PÅ BORDET NA .
SLUTT OPP OM PROTESTDEMONSTRASJONEN I TROMSØ HVIS
DET BLIR KLASSEDOM

