POLITIET BRYTER SEG INN PÅ TROMSFISKARBEIDERNES HYBELHUS:

Arresterer to
tillitsmenn og
en besøkende!

Tillitsmannsutvalget ved Tromsfisk A/S. Fra venstre: Tillitsmann Roger Olderdal,
som ble arrestert av politiet. Midten: Den oppsagte arbeideren, tillitsmann Johan
Christie, som også ble arrestert av politiet. Til høyre Tillitskvinne Øydis Bjørkmo som
under arrestasjonen ble slått ned av kontorsjefen ved Tromsfisk A/S.

Kl. 19.30 mandag 7/3 var en del av de fagorganiserte ved bedriften samlet på bedriftens hybelhus for å se på filmen om Hammerverksaka. Midt under filmen kom firmaets kontorsjef Bottolfsen, en annen av kontorfolka, samt formannen rett inn på
dagligstua hvor fremvisninga foregikk. De forlangte den av tillitsmennene som er oppsagt, fjernet fra hybelhuset.
Dette nektet vi, og dermed ble to politifolk tilkalt for å fjerne vedkommende. Etter
en lengre diskusjon prøvde de å fjerne tillitsmannen med makt. De andre satte seg imot
dette.
Dermed ble flere politifolk tilkalt slik at de i alt var 9 politifolk og en hund. Vi spurte hvilken lov de gikk etter når de ville fjerne en av de besøkende på hybelhuset. Dette
kunne de ikke svare på, men kontorsjefen sa at dagligstua var bedriftens område og
forlangte tillitsmannen fjernet omgående og uten diskusjon. Politiet fulgte villig oppfordringa. Igjen prøvde vi andre å diskutere, men dette førte bare til at politiet ble mer
voldsomme.
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Kontorsjefen slår ned kvinnelige arbeidere
Kontorsjefen gikk da amok, og brukte vold overfor tre av arbeiderne. Bl.a. ble to
kvinnelige arbeidere slått i gulvet. Dette har disse levert inn anmeldelse på.
Foruten den tillitsmannen politiet var tilkalt for å fjerne, arresterte de en av de andre tillitsmennene og en av de to som var innbudt for å vise film. Disse tre ble arrestert
og puttet i enecelle i 4 timer.
Bedriften vil ikke tillate de som bor på hybelhuset å ha besøk uten at bedriften liker
de besøkende. Kontorsjefen sa bl.a. at den av bedriften uønskede tillitsmannen kunne
oppholde seg på hybelhuset dersom han befant seg på soverommet til den han besøkte,
og ikke ellers. Dette synes vi er helt meningsløst.

Bedriften bruker politi for å knekke fagforeninga vår
For kort tid siden tok en del av oss som arbeider ved Tromsfisk og fagorganiserte
oss. Bedriftens svar på dette var å si opp de som hadde gått i spissen for fagorganiseringa. Bedriften nektet også å forhandle med våre tillitsmenn. For å understreke alvoret bak kravene om at oppsigelsene måtte trekkes tilbake og at bedriften
måtte gå med på forhandlinger, gikk vi sist fredag til en 2 '/2 times sit-down aksjon.
Bedriftsledelsen tilkalte da politiet som kom og fjerna en av de oppsagte med makt,
noe som skjedde fem minutter før arbeidstidas slutt.
Vi har etter at vi fagorganiserte oss blitt angrepet på en måte som vi aldri kunne
tenkt oss på forhånd. Bedriften bruker vold og slår oss ned. 2 ganger er politiet satt inn
mot oss. Først på arbeidsplassen og nå også der hvor de fleste av oss bor. Alt dette fordi vi har fagorganisert oss og ikke ville godta usaklige og politiske oppsigelser. At arbeidere som fagorganiserer seg blir møtt med politivold og blir slått ned av bedriftsledelsen er et angrep på organisasjonsretten vi på ingen måte kan godta. Vi ser på dette
som et angrep ikke bare på oss, men på alle fagorganiserte arbeidere.

Støtt oss!
Fagorganiserte og alle demokratisk innstilte mennesker, vi trenger deres støtte nå!
Vi må reise en kraftig motstand mot de metoder bedriftsledelsen ved Tromsfisk og
politiet i Tromsø har tatt i bruk. Vi holder fast på kravene om at de usaklige oppsigelsene må trekkes tilbake og at bedriften må gå med på forhandlinger. Send støtte
raskt til: Tillitsmannsutvalget ved Tromsfisk A/S, Roger Olderdal, Sommer feldtsgt.
12, 9000 Tromsø.
Når dette skrives er tillitsmann Roger Olderdal fremdeles arrestert og politiet nekter
oss å få noen opplysninger.
Tillitsmannsutvalget ved Tromsfisk A/S

Støtt vår kamp for
fagforeningsretten
Mot polititerror og trakassering
fra bedriftsledelsen
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