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SYERSKE i TROHIDift.IM USAKLIG OG
'POLITISK OPPSAGT I PRØVETIDA
Tidlig i november ble en kvinnelig arbeider sparka
fra Tiger Konfeksjonsfabrikk i Trondheim i prøvetida.
Den skriftlige begrunnelsen var at hun ikke "svarte
til forventningene". Dette er en bløff! En
sammenligning med andre syersker viste at hun hadde
like høye produksjonstall som dem. Hvilke andre
"forventninger" kan stilles i prøvetida? Den
egentlige årsaken ble gitt muntlig: Syersken hadde
høyere utdannelse fra før. Hun ville ikke bli fornøyd med lønna, kunne komme til å klage og lage
konflikter.
Hva sier fagforeningsledelsen på bedriften? Jo,
oppsigelsen er i prøvetida, derfor kan de ikke gjøre
noe. Dette sier de på tross av §43 i Arbeidervernloven som skal beskytte mot usaklige oppsigelser i
prøvetida. Den oppsagte syersken ber om støtte til
disse kravene:
- at hun taes inn i arbeidet igjen
- at hun får tillegg i prøvetida for den tida hun
har vært borte
- at hun vurderes likt med andre i prøvetida
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15 av arbeiderne gikk sammen om å mobilisere støtte
til den oppsagte. Bedriftsledelsen fryktet at de
skulle lykkes i dette og sparket den 4.12. enda 2
syersker. Dette kunne bare gjøres fordi bedriftsledelsen fikk støtte fra annet hold.
Fagforeningsformannen ved Tiger, som også er formann
i Bekledningsarbeiderforbundet i Trondheim, satte
igang en underskriftskampanje med krav om at de to
ble fjernet, og med trussel om en dags streik..
"Anklagen" mot- de to var at de var uroelementer,
at de delte ut løpesedler på bedriften og forsøkte
å samle underskrifter til støtte for den først oppsagte arbeidskameraten!
,

STØTT TIGER JENTENES RETTFERDIQE KAMP i
Tiger er L kvinnearbeidsplass der folk E erfaring
er redd for å miste jobben. Tiger særpreges av lave
lønninger og- hardt arbeidstempo. Oppsigelen av de
tre syerskene viser at bedriften frykter kamp fra
arbeiderne, og vil kvitte seg med kvinner som går
i spissen for sine egne og arbeidskameraters krav.
Kamp mot politiske oppsigelser møtes altså med nye
politiske oppsigelser.
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LO- LEDELSENS ROLLE
Det har alltid vært en prinsippsak for fagbevegelsen
å kjempe mot usaklige og politiske oppsigelser. Det
er svik mot dette prinsippet når en faglig tillitsmann går i spissen for politiske oppsigelser!
Ifølge Arbeideravis=ar Bekledningsarbeiderforbundets
lokale styre og LO's distriktskontor ingen innvendinger til oppsigelsene. LO-toppen går med andre
ord åpent inn for politiske oppsigelser, som de i
praksis også gjorde i Hammerverksaka.
Oppsigelsene er uten tvil både politiske, usaklige
og ulovlige. Det er klart at det ikke bare dreier
seg om syerskenes arbeidsplass, men om retten til
arbeid, til å snakke åpent ut og til å organisere
seg til kamp når man blir angrepet av bedriftsledelsen.
ÅPENT MØTE MED EI AV DE OPPSAGTE PÅ TIGER:
TORSDAG 29. januar kl 2Q00 i FOLKETS HUS
Arr.: Kvinnefronten, Streikestøttekomiteen og
Studentersamfunnet i Tromsø
- KAMP MOT POLITISKE OPPSIGELSER RETTET MOT
ARBEIDERKLASSEN
- FAGFORENINGA MÅ STØTTE DE USAKLIG OG POLITISK
OPPSAGTE SYERSKENE
- SYERSKENE SKAL TAES INN I JOBBENE SINE IGJEN STRAKS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
STREIKESTØTTEKOMITEEN OPPFORDRER ALLE TIL Å SLUTTE
OPP OM KVINNEFRONTENS DEMONSTRASJON: MIN10P4 141.1.76
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Streikestøttekomiteen i Tromsø

