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nrst i november blei en kvinnelig arbeider sparka,2 mnd ut i
prbvetida;fra Tiger Konfeksjonsfabrikk i Trondheim.Den skri —
ftlige begrunnelsen for oppsigelsen,ve.r at hun ikke " svarte
til forventningene" .Denne begrunnelsen var ikke riktig:Ved
sammenligning med andre syresker viste det seg at hun hadde
like hbgt produksjonstall som de.
Da dette kom farm ,blei det gitt en muntlig begrunnelse :
Syersken hadde en annen utdannelse fra fbr,hun ville ikke
bli fornbyd med ldnna,kom til å klage og lage konflikter.
Syersken gikk Xett til fagforeninga.De holdt med henne i
at oppsigelsen var usaklig,men ville ikke gjbre noe fordi
den var gitt i prdvetida.beinere har hun gjort fagfnreninge,
oppmerksom på § 43 i arbeidervernloven som gir beskyttelse
mot ,usaklige oppsigelser i prbvetidn og ber om'stdtte på
disse krava:
— at hun tas inn igjen
— at hun får tillegg i prbvetida for den tida
hun har vært borte
— at hun vurderes lik, med andre i prbvetida
Nå går fagforeningsledelsen klart ut mot arbeidere som
stbtter den fbrst oppsagte syersken.
15 av arbeiderne gikk sammen om lase en ltipeseddel til
stbtte for den oppsagte. Bedriftledelsen reagerte ved å
sparke to av disse.
I stedet for å stbtte disse y kjbrte fagforeningsledelsen ut
på arbeidsgivernes side.De gikk rundt på bedriften med en
underskriftsliste som krevde at uroelementone måtte fjernes
ellers blei det 1 dags arbeidsnedleggelse.I en situasjon
der bedriftledelsen sparker folk ulovlig,er det ikke rart
at noen lar seg skremme til å skrive under.Men flere trakk
seg da de forsto at det betbd sparken for a±beidskameratene.
Tiger konfeksjonsfabrikk er en kvinnearbeidsplass.Den særpreges av lave lUnninger og hardt arbeidstempo.Bedrifts —
ledelsen har grunn til å frykte kamp fra arbeiderne.Opp —
sigelsen av de tre syerskene er et klart bevis for at de
forsdker å kvitte seg med kvinner som går i spissen for
sine egene og arbeidskameratenes interesser.
Kvinnefrontene krever at alle tre tas inn i arbeid straks.
Oppsigelsene er uten tvil både politiske,usaklige og u —
lovlige.
Vi kan ikke akseptere at kvinner sparkes fra jobben fordi
de tar i bruk våre tilsynelatende demokratiske rettigheter
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fo:,: å forsvare sin rett til arbeid.
Bedldften forsker å knuse all motstand i et slag.De sier
op .Q arbeidere som protesterer mot angrep på en arbeidskamerat.

vil svae med stadig å utvide stdttearbeidet.Kampen skal
Åe styrke — kampen 'Skal vinnes.
klart at saka ikke bare dreier seg om syerskens arbeidstie_
plass — men om alle arbeidende menneskers rett til arbeid —
rett til å snakke åpent ut — og til å organisere seg til kamp
rlr de blir angrepet.
3YERSKENESKAL TAS INN I ARBEID STRAKS
VI KREVER AT FAGFORENINGSLEDELSEN STILLER SEG' r, SYERSKENS SIDE
SYRK KAMPEN MOT DE POLITISKE OPpSIGELSENE.KAMPEN SKAL VINNES
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