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INNLEDNING:
Streika ved Norsk Champignon A/S er
den første fremmedarbeiderstreika i
Norge. I denne streika tok ni fremmedarbeidere på eget initiativ opp kampen
mot norske kapitalinteresser og viste
veien for tusenvis av andre utenlandske
arbeidere her i landet. Fremmedarbeiderne er utbytta både som arbeidere
og som utlendinger og lever ofte under
ekstremt vanskelige arbeids- og sosiale
forhold. Under konstant trusel om inndragelse av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse har fremmedarbeiderne blitt
knebla i en årrekke og skaffa kapitalen
store ekstraprofitter. De ni arbeiderne fra
Pakistan ved Norsk Champignon har stilt
seg i spissen for andre fremmedarbeidere
å
organisere seg i
ved , først
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og

dernest ved å gå modig ut i en konflikt
som fra første dag ble møtt med et
kolossalt politisk og sosialt press.
I denne streika markerte ledelsen i
DNA/AUF - LO - politi og norske i
kapitalister en svært aggressiv front og •
avslørte på en sjeldent klar måte at de
gikk sammen om å knekke de streikende.
Mot løgnaktighet, hets, rasisme og :
streikebryteri holdt de ni kampen gående
i over 3 måneder. De mistet _sine boliger,
fikk trusler om suspensjon og eksklusjon
fra LO og ble truet med landsforvisning
og inndragelse av arbeidstillatelse .
Streika var viktig å knekke. Det arbeider rundt 30 000 fremmedarbeidere i
Norge og stordelen av disse blir ekstra
kraftig utbytta. Ved å gå til streik viste de
ni andre utenlandske arbeidere at de har

rettigheter på lik linje med norske arbeidere. Truselen om organisert massemotstand fra store fremmedarbeidergrupper er så alvorlig at alle midler ble
satt inn for å statuere et eksempel en gang
for alle.
Men de ni blei ikke stående aleine i
disse 3 månedene. Tusenvis av norske arbeidere viste sin solidaritet ved å støtte de
streikende i deres krav. De mottok en
rekke støtteerklæringer og betydelig
økonomiske
bidrag.
Streikestøttekomiteer over hele landet nedla et stort
arbeid og spredde riktige opplysninger
om streika i boligmiljøer og på arbeidsplasser, gikk i spissen for demonstrasjoner og solidaritetsmøter og starta
økonomikampanjer over hele landet.

BAKGRUNNEN FOR
STREIKA:
Familien Wollebekks trakassering av fremmedarbeidere og norske arbeidere
Norsk Champignon A/S er en del av
millionbedriften til Niels-Petter og Carl
Eivind Wollebekk, et konsern som er
bygget opp gjennom års.utbytting av norske og for en stor del fremmedarbeidere.
Det går rykter om den behandling Wollebekk gir fremmedarbeiderne,
Pakistanere vurderes som arbeidsdyr

som kan kommanderes hit og dit. Sist
vinter ble noen av dem brukt som gartnere i privatboligen til en av eierne. Når
de har stillet krav har de fått valget
mellom å godta ledelsens betingelser eller
finne veien til nærmeste bussholdeplass.
Wollebekk-familien er kjent for å bedrive
rasisme av verste slag.

Vi har hatt en samtale· med en som har
jobbet på Norsk Champignon: Hun fortalte hvordan det var å jobbe der: «Jeg
jobba på Norsk Champignon i vel et
halvt år. Jeg slutta for ca. 2 år siden.
Lønna var på ca. 1600 i måpeqen, og det
var ikke mye for en sånn møkkajobb. Jeg
jobba som plukker. Det foregikk på den
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måten at vi stod på noen 3 meter høye
traller som gikk -på 3 små trinsehjul ustøe greier. Betonggulvet skrånet, og vi
måtte flytte tralla •ved å sette armen i
veggen, og benet på soppkassene og dytte
etterhvert som vi plukka oss bortover
raden av kasser. Soppkassene stod i flere
høyder bortover radene, og oppe i dem
var det ei blanding av hestemøkk og halm
som soppen vokste i. Det lukta ille,
dessuten var det så fuktig at det rant
nedover ryggen på deg mens du jobba.
Dårlig lys å jobbe i var det også - soppen skal vokse i mørke. I de øverste
kassene var det fullt av musereir og det
krydde av rotter overalt. Når du tar på
soppen blir du mørkebrun på fingrene,
men vi fikk hverken hansker eller noe annet arbeidstøy. Hansker måtte vi _kjøpe
på apoteket - tynne hansker for kr. 4 pr.
par, som revnet fort fordi de var så tynne. Vi var imidlertid nødt til å bruke slike
hansker hvis vi skulle kunne holde
plukketempoet oppe. Det var Petter Wollebekk som hadde ansvaret for dyrkinga
av soppen. Han oppførte seg temmelig
ubehagelig, særlig mot fremmedarbeidere. Han kunne finne på å kjøre
tralla i beina på dem med vilje, og skjelle
dem ut etterpå. Hvis de prata norsk til
han, svarte han på engelsk og omvendt.
- Wollebekk sier at han har oppfordra arbeiderne til å organisere seg, hva
tror du om det?
Jo takk, jeg foreslo at vi skulle
organisere oss, og etter den dagen var jeg
ikke mye populær der oppe. Wollebekk
spurte om jeg var kommet dit for å gjøre
meg høy på pæra. Jeg svarte at jeg var
vant til at folk var organisert der jeg jobba, og da sa han at sånt ville han ikke
høre snakk om der .

- Hvorfor slutta du på Norsk Champignon?
Jeg datt ned fra en av disse trallene, og
slo meg kraftig i ryggen. Jeg ble sykmeldt
temmelig lenge. Da jeg skulle ha underskrift på sykmeldinga fjerde gangen,
nekta Wollebekk å skrive under . Men da
ble mannen min sinna, og det endte med
at jeg fikk underskrifta. Da jeg kom
tilbake etter at jeg var friskmeldt sa
Wollebekk: Kom deg vekk. Jeg har ikke
bruk for folk som ikke kan jobbe. Han sa _
at han heller brukte pakistanere. De jobba mer, og krevde mindre penger. Jeg
fikk ikke oppsigelse, og ikke ville han gi
meg sluttattest heller.
- Hvordan er holdninga til streika
som de 9 fremmedarbeiderne har starta
blant arbeidskameratene dine der du jobber nå?
Mange støtter streika, men jeg har fått
ubehageligheter også fordi jeg forsvarer
de streikende. Jeg håper de klarer å få
pressa Wollebekk slik at det kan bli
levelige forhold der nede.
Dere får la være å offentliggjøre nav-net mitt, så jeg slipper bråk.»
Lars Petter Wollebekk karakteriserte
på sin side seg sjøl og den bedriften han
er leder for på følgende måte:
«De beskyldninger som de ni streikende fremmedarbeiderne har kommet med
er helt utrolige når en kjenner den reelle
bakgrunnen for saken. Vi er en velordnet
bedrift, og har drevet en meget positiv
politikk overfor fremmedarbeidere . Vi
har ikke hatt store problemer ved bedriften inntil nå. Fremmedarbeidere har vært
ansatt her i over fem år.
- Hva med beskyldningene om underbetaling og oppsigelser?

NORSK CHAMPI

Det er selvsagt oppsigelse og avskjed
som ligger til grunn. Dette skyldes
imidlertid at de berørte har sabotert arbeidet, nektet å arbeide og i noen tilfelle
fantegått. Vi har en bred dokumentasjon
av dette, og vil be om å få Arbeidsrettens
dom i saken.
Når det gjelder beskyldningene om
lavere lønn er dette bare sprøyt. Her hos
oss er det likestilling på alle områder. Vi
er en velordnet bedrift med lønns- og arbeidsregulativ. Å si noe annet er oppspinn. Vi har også drevet en meget positiv
fremmedarbeiderpolitikk, og hjulpet
pakistanere på alle måter. Vi har bygd
egne boliger, og har en egen hybelseksjon
som er meget godt utstyrt.»
(De utmerkede boligene er brakker utstyrt med det mest nødvendige utstyr. De
ligger plassert nær inntil komposthaugene ved bedriften og fluene er en
sann plage i brakkene av den grunn.)
En kvinne fra Trinidad som har hatt
jobb på campignonfabrikken har noe å si
om «fremmedarbeiderpolitikken» til
Wollebekk. Sjøl ble hun til å begynne
med behandlet på linje med nordmennene, men hun reagerte stadig kraftigere på den måten hun så de pakistanske fremmedarbeiderne ble behandlet på.
Typisk var det at mens norske arbeidere
og hun sjøl ble tiltalt med navn, ble
pakistanerne bare plystret på. Ordrer ble
gitt ved å peke; omtrent som når en
snakker til bikkjer. Dette kritiserte hun
eierne for, og fikk sjøl sparken før prøvetida på tre måneder var ute. Trass i at hun
forsøkte juridisk hjelp blant annet for å
få arbeidsløshetsstønad etter oppsigelsen,
kom hun ingen vei.

NON A/S:

Filclc sparlcen fordi hun
for svarte palcistanerne
- Når
Wollebekk-famillen
snakket til norske arbeidere, var
det med navn. Når en av de
pakistanske fremmedarbeiderne skulle tilkalles, skjedde det
med plystring, omtrent som·nå.r
en kommanderer en btmd.
Jeg begynte å ta igjen og sa
fra at vi ikkje var bikkjer, men
at .vi hadde et navn. Wollebekk
var tydeligvis vant med at de
utenlandske arbeiderne bare sa
«ja,, boss». At vi begynte å forsvare oss, var noe nytt.

Det er Sbakuntala Neferititi
Kojoe fra Trinidad som for•.
teller. Klassekampen bar spurt
henne om hvordan det var å job•
be ved Norsk Champignon A/S i
Skedsmo, bedriften der ni pakistanske fremmedarbeidere bar
vært i streik siden torsdag
9. september.

Sbakuntala, som bar bodd i
Norge i tre års tid, jobbet på
cbampignonfabrikken fra seinhøstes i fjor til hun fikk sparken i
januar.
·

REAGERTE PÅ BEHANDLINGA AV PAIQ:STANERNE

I motsetning til de pakistanske
arbeiderne fikk Sbakuntala i
hvert fall spise inne sammen
med de norske arbeiderne. Pakistanerne, enkelte av dem hadde
jobbet der i over fem år, måtte
spise ute, i en bil eller på
brakkene sine.

- Hvordan var lønm· . og ar·
beidsforhol,d,ene?
·,
- Vi
var.
underbetalte.
Wollebekk • hadde sagt at jeg
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skulle få 15 kroner timen, men
jeg fikk ikke så.pass engang.
Dessuten måtte jeg gjøre jobber jeg ikke var betalt .for.
Egentlig skulle jeg jobbe i
pakkeavØeJ,inga, men ble ofte.
kommandert til lageret. Det var,
tungt arbeid og veldig kaldt
midtvinters. Jeg var eneste
kvinne der.
Hvis jeg ikke lystret,. va~ beskjeden «dra til helvete, svarte
faen». Jeg ble forbanna og beg;ynte å si «hvite faen» tllb~ke;
Alt ·pakistanerne gjorde . var
fell.
Etterhvert
begynte
Wollebekksøsknene å trakassere
pakistanerne bare . når jeg ikke
var der. Samtidig begynte
Wollebekk å spørre dem ut om
meg . .

- Jeg fikk høre at jeg misforsto alt, at det bare ble bråk og at
det hadde vært så bra og har:
moniske forhold ved bedriften
før jeg kom. Harmoniske, jt, så
lenge slavene holdt _kjeft; Jeg
forklarte dem at slaverl1't var
opphevet for lang tid sida. Når
de skreik, skreik jeg tilbake. Til
slutt ble jeg bare sagt opp på
dagen.
,

Wollebekk nektet å - gi meg
noen skriftlig begrunnelse. For å
hindre at pakistanerne reagerte,
. hadde Wollebekk fortalt· dem at
jeg bare hadde_gåttmin vei._

'\

Naiv som jeg var, gikk jeg til
Aftenposten med historien, uten
at det førte til noe. Men Wolle•
bekk ble i hvert fall så skremt at
de pakistanske fremmedarbeiderne fikk beskjed om bare å
forklare at jeg var gal, dersom
noen spurte. De svarte derimot
at de ville fortelle sannheten.

· - Hvordan reagerte Walle·
-bekk på at du begynte åforsvare
de .. · pakistanske
fremmed·
arbeiderne mot trakasseringa1

. Jeg forstår dem så godt når de'
nå har gått til streik, · sier
Shakuntala.

<<HARMONISK» - SÅLENGE
SLAVENE HOLDT KJEFT

Forfølgelse av fagorganiserte
Mot en slik systematisk trakassering og
fremmedarbeiderforfølgelse gikk derfor
samtlige fagorganiserte arbeidere - i alt
9 - til streik torsdag 9. september 1976.
De var alle fremmedarbeidere fra
Pakistan. Norsk Champignon hadde 23
arbeidere, 15 av disse var pakistanere.
i,. juli hadde 9 av disse organisert seg i
Norsk Skog og Landarbeiderforbund, og
etter dette ble forholda ved bedriften
verre og verre. En av de streikende sa det
.på denne måten på pressekonferansen
som de streikende avholdt ved starten av
streika: «Ha'n er direkte ute etter oss som
er fagorganisert. Det er nok av eksempler. Han har gitt lokale lønnstillegg til
uorganiserte arbeidere, og ikke til oss.

Han har hele tida gitt oss lavere overtidstakster enn tariffen, og nå nekter han oss
som er organiserte å jobbe overtid i det
hele tatt. Han driver en systematisk splitt
og hersk kampanje ved å sette de
uorganiserte arbeidskameratene opp mot
oss, og ved å gi dem bedre lønn og arbeidsforhold. Vi har lenge reagert på
disse forholda, og vi har forsøkt
forhandlingsvegen i flere måneder. Men
nå er det slutt på tålmodigheten, og vi har
ikke annet å gjøre ennå gå til streik.»
Streika ble en kamp for retten til fagorganisering, et elementært krav for norske arbeidere garantert ved norsk lov.
Streika var også en kamp for retten til å
opprette regulerte lønns- og arbeids-

forhold gjennom en egen tariffavtale:
«Wollebekk-familien har hele tida
forsøkt å straffe oss fordi vi organiserte
oss. Så lenge vi var uorganiserte kunne
Wollebekk fritt diktere oss. Da måtte vi
· finne oss i å jobbe jul, påske og helligdager uten skikkelig overtidsbetaling.
Først forsøkte de å få oss til å melde oss
ut. Vi tapte bare penger på å være
organiserte, fikk vi høre. Hvis vi gikk ut
skulle vi få "hjelp. For å splitte oss får
enkelte uorganiserte nå timelønner på
opptil 25-27 kroner pr. time, mens de
organiserte må gå på vel 20 kroner. Både
før og etter at streika var et faktum har
Wollebekk truet med både politi og utvisning.»
3
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Løpeseddelfra de streikende.
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:• Fagorganisering
•
••• Det hele begynte den 1. juli, da vi 9 meldte oss
•• inn i Skog- og Landarbeiderforbundet. Vi
•• valgte straks tillitsmann og kasserer. Mange
oss hadde vært lang tid ved bedriften,
••• avenkelte
hele 6 år. Men vi fagorganiserte oss
••• først etter at Norsk Champignon ble meldt inn
•• i arbeidsgiverforeninga den 1. juni 1976.
•• Kort tid etter 1.juli meldte vi fra til bedrifts•• ledelseµ, familien Wollebekk, om at vi hadde
•• en rekke krav og ønsket · forhandlinger om
•• disse. En av de tingene vi ønsket å ta opp var
•• bedriftsledelsens systematiske underbetaiing
•• for ov~rtids- og helgearbeid gjennom flere år.
•• Disponentens første svar var at han ikke ville
•• gjøre noe for oss så lenge vi var medlemmer i
•• Skog og Land!
dette tok vi kontakt med ledelsen i
••• vårtEtter
forbund som lovte å gi hjelp .
••
••
••
:• Forbandlinger
••• Sammen med representanter fra forbunds•• ledelsen ble det så holdt møter med bedrifts•• ledelsen. Et av disse ble holdt 25.august. Her .
•• ga Wollebekk visse innrømmelser, muntlig .
•• Bl.a. lovte han at to av oss fagorganiserte som
•• han like før h'adde sagt opp på et usaklig
•• grunnlag skulle bli tatt inn igjen. Men han
••• krevde i tillegg at Skog og Land formulerte
våre krav skriftlig. Dagen etter dette
•I alle
møtet nektet han likevel å ta inn de oppsagte
og varslet at han ikke ville aksep:•• arbeiderne
•• tere noe som helst.
••
•

FAKTA OM BAKGRUNNEN
FOR STREIKEN
~

4

LO-advokat foreslår at
vi skal si opp
På ny tar våre tillitsmenn kontakt med
ledelsen i vårt forbund v/ formannen · Knut
Nakken. Det ble arrangert et møte der det
også deltok en advokat fra LO. Vi varslet at
forholdene ved bedriften nå var utålelige, og
spurte bl.a. om mulighetene for å streike. LOadvokaten svarte at dette var ulovlig. Han
nevnte så at dersom forholdene var umulige,
var det bare en mulighet tilbake: å si opp jobben. Gjorde vi det ville vi kunne få hjelp fra
ulike hold til ny jobb, og økonomisk støtte .
Blant arbeidere hersket det nå usikkerhet.
Vi ønsket å kjempe for våre krav, men hvordan kunne vi gjøre ·det? Fortsatt vurderte vi
både streik og LO's forslag om å si opp. Dersom vi skulle gjøre det siste, var vi innstilt på å
gjøre det kollektivt på grunnlag av en skarp
protest mot bedriftsledelsen for dens
trakassering og ulovligheter. For å ha denne
muligheten klar skrev vi et utkast til en slik
kollektiv oppsigelse, som vi viste til forbundsform mn Nakken. Men før vi bestemte oss
ville vi avvente resultatet av forhandlingsmøtet den 6.september, der våre krav skulle
legges fram skriftlig .

Møtet den 6.september
På dette møtet stilte representanter fra bedriftsledelsen, forbundsledelsen og våre valgte
tillitsmenn. Det ble straks klart at disponent
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Faksimilie av det brevet Skog- og Landar•
beiderforbundet ga til arbeiderne i 9 kopier.
•

No rsk Cham:pignon

Hvam

2 01 0

STRØMME N

OPPSIGELSE

. ,

.
d Norsk Cha~ pignon,.
e rmed opp sj.tt a't'b e id ve
19 76 . e t t e r a r be ids

UL_
OVLIGE
OG USAKLIGE
O!P!PSIGELSER

Undertegnede ~1.c ~ ~ s e fredag den 11 . s eptemb
Hva~, rned fr.a1.re e
ti d ens slutt.

Wollebekk ikke ville godta noe som helst.

~ representanter var helt

passive på møtet. Etter tre kvarters tid forlot
foroundsformannen Knut Nakken møtet fordi)~Il . ..§kulk. .. .r e i s e ~ n stund
seinere var m ø t e t ~
V1 spurte da forbundssekretæren, Lund,
om hva han mente vi burde gjøre. Han ba våre
tillitsmenn stille på sitt kontor i Oslo kl.
12.00. Da de møtte opp der, leverte han ut en
rekke ferdigstensilerte brev med følgende
tekst: «Undertegdede sier hermed opp sitt arbeid ved Norsk Champignon, Hvam, med
fratredelse fredag den 17.september 1976 etter
arbeidstidens slutt». Dette oppfordret han oss
til å undertegne individuelt og gi til bedriftsledelsen. For å få full klarhet i hva Skog og
Landarbeiderforbundet nå mente vi burde
gjøre kontaktet vi en pakistansk venn, og besøkte på ny forbundets kontor. Lund bekreftet forslaget om oppsigelse. Vi spurte han
hva som da ville skJe, med arbeid og inntekt.
Dere må gå på arbeidsformidlinga og sosialkontoret, var hans svar.
.
-For oss· stod dette som et forræderi. Vi hadde betalt fagforeningskontingent og reist våre
-krav på vanlig måte. -S9fil
.... takk anbefa:ler forbU!l~!}~S å si opp arbeidet ~~d en
gang bedriftsledelsen nekter å b'D.'.e seg._Ha<t•. _d~ vi fu!g!slette rådet ville vi til og med.JD.istet
~ n til arbeidsledighetstrygd._Q.ett(: _gjorde
tingene......helt klaFt for oss. \U.....øns.ker ikke å
bøye nakken og vil ikke finne oss-rh-vå ·soin
helst. Å gå til streik ble vårt svar. Vi kjemper
for vårt menneskeverd og for rettferd. Vi
håper på solidaritet og støtte.

-~--___,.-·
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De ni fremmedarbeiderne ble i løpet av
«forhandlingene» mer og mer klar over
at de ikke førte reelle forhandlinger, men
at Wollebekk med alle midler ville presse
gjennom sine krav. Helt klart ble dette
mmtldelbart etter forhandlingsmøtet 6 .
september hvor Wollebekk ikke ville godta noe som helst. Han ga da også 6 av arbeiderne muntlig beskjed om at de hadde
fått sparken, noen med øyeblikkelig
virkning. Wollebekk utferdiget skriftlig
oppsigelsesbrev til 5 av disse umiddelbart
- 4 brev datert 7. september og 1 datert
8. september. Disse oppsigelsene er grovt
usaklige. De ble gitt/ør streika b1e varslet, og kan bare forstås som en av Wollebekks mange trakasseringer. I tida fram
til 6. september hadde det vært forhandlinger igang. Wollebekk brøt sjøl
grunnlaget for videre forhandlinger ved å
gi arbeiderne sparken. Arbeiderne hadde
ikke noe alternativ til streik hvis de ville
beholde jobbene sine. De 4 siste fikk
skriftlig oppsigelse etter at streika brøt
ut, angivelig fordi de hadde deltatt i en
«ulovlig» konflikt. Streik er imidlertid
ikke oppsigelsesgrunn god nok. Streika
var rettferdig og eneste kampmiddel mot
den masseoppsigelse av fagorganiserte
arbeidere Wollebekk hadde startet. Advokat Einar Stueland, som skal føre
saken for de ni mot Wollebekk i retten,
mener streika er en lovlig aksjon. Den var
nødverge mot Wollebekks oppsigelser .
Wollebekk hadde benyttet oppsigelser som pressmiddel tidligere, både
overfor enkelte av de ni og andre: En av
de streikende hadde blitt sagt opp flere
ganger. Første gang var den 18. august
fordi han nektet å utføre kompostarbeide
uten at han fikk den høyere betaling som
var fastsatt for slikt arbeid. Wollebekk
var nødt til å trekke oppsigelsen tilbake,
bl.a. etter at Skog og Land hadde vært
inne i bildet. En annen av de streikende
ble sagt opp mens han var sykmeldt 20.
august fordi han nektet å utføre kompostarbeid uten ekstrabetaling. 24 .
august måtte imidlertid Wollebekk påny
trekke en oppsigelse tilbake og ta arbeideren inn i arbeidet igjen. Det fantes
ikke grunnlag for oppsigelsen.
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SVIK
FRA NORSK SKOG·OG LANDARBEIDERFORBUND
Ledelsen i Skog og Land vendte fra
første dag de streikende ryggen, gikk i
allianse med Wollebekk, anbefalte, de
streikende å bøye seg ved å si opp jobbene og erklærte umiddelbart st reika for
ulovlig. I tillit til at forbundet kunne
hjelpe til med å få anstendige lønns- og
arbeidsvilkår ved bedriften forsøkte de
streikende å bruke forbundet. De
streikende sier sjøl om forbundets innsats:
«Vi har kontaktet forbundet for å få
hjelp, og det har vært møter med både
forbundet og Wollebekk. Men forbundet
har ikke giti oss noen virkelig støtte. Sjøl

· om forbundsledelsen mener grunnene
Wollebekk hai- gitt for å sparke noen av
arbeiderne er uholdbare, er den ikke villig
til å støtte oss når vi tar kampen opp . Og
«tilbudet» fra forbundsledelsen om å
<<løse» konflikten ved å si opp fra bedriften individuelt er sjølsagt helt håpløst.»
De streikende måtte føre saka si sjøl
mot Skog og Land som gikk i spissen for
å knekke ethvert forsøk på press overfor
Wollebekk:
«For oss stod dette som forræderi . Vi
hadde betalt fagforeningskontingenten
og reist våre krav på vanlig måte. Som
takk anbefaler forbundsledelsen oss å si

opp arbeidt:;t med en gang bedriftsledelsen nekter å bøye seg. Hadde vi fulgt
dette rådet ville vi til og med mistet retten
til arbeidsledighetstrygd. Dette gjorde
tingene helt klart for oss. Vi ønsker ikke å
bøye nakken og vil ikke finne oss i hva
som helst. Å gå til streik ble vårt svar. Vi
kjemper for vårt menneskeverd og for
rettferd. Vi håper på solidaritet og
støtte.» ,
I et fortvilet forsøk på å fordreie
virkeligheten rykket Skog og Land ut
med følgende redegjørelse i Arbeiderbladet (onsdag 29. september):

fakta oRI tariH-stridig·strei
.

,

Stteiken ,v ed Norsk Olampignon oe arbeiderne I fellesskap et skriftlig
Av foranstående vil det framgl at
virkelig var slik at de ~e slutte-ved
A/S hvor 9 fremmedarbeidere fra forslag _i 5 punkter øom ble forelagt
de streikende over hodet ikke ville
bedriften uansett, "v ille de anbefale
Pakistan deltar, har vært ørntalt i bedriften.
forhandle seg fram til forhold aom
at det ble levert-inn individuell oppmassemedia I den senere tid som i
Etter at bedriften hadde vurdert
kunne aksepteres. De ville ha stælk
sigelse idet det ellers ville bære preg
sittinnholdgirenukorrektframstil- forslaget framla denne sitt syn iet
av en aksjon. De sa seg videre villige
uansett.
De opprop ·som er utsendt av de
ling av forløpet til streiken oe til .forhandlingsmøte den 6. september.
til eventuelt l være behjelpelig med
forbundets befatning medsak.en.
Det viste seg allerede i begynnelsen
streikellde inneholder også en rek1te
il utforme et slikt oppøigels(!sbrev.
Senere er forbundet gjort kjent av møtet at bedriften imøtekom vårt
_a ngrep pil bedriften. Vi går ut fra at
Dette ble gjort av hensyn til arbei~ • at diveræ streikekomiteer forslag på vesentlige punkter. Pl . demes språkproblemer. Forbundl!t.s
bedriften selv vil svare pil disse. For
s
,er _o pprop til fagforeninger der møtet ble det fra vir side lagt OIIP til
virt vedkommende vil vi bare
tilbud ble mottatt og de møtte opp pil
de uriktige beskyldninger mot for- det vanlige forhandlinpmønster.
minne om at bedriften hele tiden har
forbundets kontor senere pil dagen
bundet gjentas.
. Derfor ble det etter ru. henstilling
vliert forhandlingsvillig og at beog fikk utlevert utkast til oppslgel. slutningen om streik kom før forPl bakgrunn av foranstllende holdt . sænnøte etter at bedriftens
aesbrev.
tinner forbundet il miltte &:i følgende representanter hadde redegjort ior
handlingene ·taktisk yar kommet
Forhandllnpmøtet
den
faktiske opplysninger:
sitt syn. Dette fordi vi sammen med . 6.æptember ble avsluttet uten at det : ordentlig i gang•
De 9 tremm«larlleidere det gjeld- arbeiderne skulle fil anledning W il
NORSK SKOG-og
ble konstatert brudd, idet en håpet
er tibneldte seg forbundet med virl<- gjennomgå flere skriftlige utkast
LANDARBEIDERFORBUND
at arbeiderne, etter il ha tenlct seg
nlng fra 1. juli I år. Hvorvidt disse som var fremlagt av bedriftens reom, ville gi anledning til fortsatte
tldllgere har hatt befatning med preseritanter ved begynnelsen av
forhandlinger. ~ a september
norsk fagbevegelse er ikke kjent for · møtet, samt for il bli enige om oppmøter imidlertid arbeidernes tilos.,, men noen av dem har ihvertfall legget for de videre forhandlinger ·litsrnann opp på forbundets kontor
vært ansatt ved bedriften i 4-6 ilr om de punkter i vårt forslag som
for il avlevere et brev til forbundet
uten at de hareøkt medlemskap I .ikkevar imøtekommet.
· derdetheteratsamtlige9organiser~
vårtforbund
·
Arbeidernes tillitsmenn meddelte · te arbeidere ville gå til streik fra kl.
Etter å ha blitt medlemmer la ar- imidlertid at de 9 af'beideme aktet 4
7.31dagenette~
,
beideme fram for forbundet opp- ,lutte ved bedriften uøruett og .,,,., - letoppropdestreikendeharændt
sn~om noen forhold på arbeids- om en oppndØde enighet med a,-.. .ut, blir det påstått at flertallet .avpl
n som de gjeme ville ha en- beidsgiveren
alle punkter i tlllrt
lønnes llåvidt over kr. æ,oo pr. time.
dret
tte ble forelagt bedriften /orwir,. De fremla også et utkast til
Faktumet er at lønnssa=nefra
som
sil seg villig til forhand- kollektivt oppsigelsesbrev.
kr. 19,60 pr. time for hjelpear
re
Forbundets -representanter under
Jin&er. I lap!t av de torhandlin&er
uten noen IOlll beløt p
til kr.
30lll fant sted, utarbeidet torbundet
111..t p uttrYkk for at-dersom det
'ri ,95 pr. time f o r ~ arbeidere.

•

om
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Einar Stueland, advokaten til de
streikende avslører bløffen i Arbeiderbladet (mandag 11. oktober):

. Streiken ved Norsk ChamPiui:'on ~/S _\
Åerbladet har ved tiere an-·
ingerfonnidletetlorteknetbilstreiken ved Norsk ChampigA/S. 29: september-blir det gitt
«fakta~ omstreikensom er klart uetterretfellge: Desto mer beklagelig er "det at forfatteren av fordreiningene
er d!? strei.liende arbeidernes eget
forbund, Skog og La,nd. Som advokat torde 9 streikende - og opps,1gte
- faaorganiserte ved Norsk Champignon vil jeg derfor gi følgende re- · .
... d.V

non

0

degjrtrelse·:
1) I Skog og Lands innlegg blir bedriften - dvs, familien Wollebekkrost for .at den «hele tida har vært

forhandlingsvillig• og at arbeidernes krav ble Imøtekommet «på
vesentlige punkter.. Hvilke krav
dreier dette seg. om og hvor er i tilfei.le protokollen som viser at bedriftenhargittnoensom·helstbindende
tilsagn? Gikk bedriften med på tilbakebetaling av overtids- og helgegodtgjørelser de før hadde betalt for
lite? Ble-det lovet en slutt ttakasserin&. i' form av å bruke trusler om
«politi~, «hjemsending til Pakistan•
o.l som 11ressm.iddel? Gikk bedriften
r · på et nytt løims,,ystern, de9 den
!. .;te · lønnsgruppen (hjelpearbeidere) ble fjernet? Som·Skog og Larid
vet er svaret hele tida nei.
Men viktigere enn dette.er følgende. I Skog o_g-.1'..ands «fakta• faller det
nemlig ut at-flere av arbeiderne ble
ilsakl.ia og vilkårlig OPPl!lltt før
stre · n startet. Dels ble sånne
· meldinger gitt før det siste
-ha~in.li:smiøtet den 6. september.
Dl!ter
iMllftSkus-ocLandc;mtaler i poåtive. ........-. 11ft

skjedde så? Jo, 'umiddelbart etter
sitive ·resilltater .b llr ·derfor _el\ gan- · 'streik.
dette møtet ble 5 medlemmer ·av
ske utrolig fordreining ,av slinnh~
3. Skog og Land benekter I sitt Innten. .
. ';._
' . . • !_.e gg
-Skog og Land ved ·bedriften gitt
at.flertallet av de streikende armuntlig beskje!f om at de hadde fått
2. Skog og i.ai,d·fo~~ker. pgsA Agi
beiderne har- en gjennomsnittslønn
spa~ken, noen med øyeblikkelig
uttrykk av at de il arbeiderne sjøl . såvidt.over tyve kroner:· «Faktumet
vjrkning. Jeg har selv til oppheva·varslet at de ville slutte; uansett om
er·at lønnssatsene er fra kr. 19,60 pr.
ring 5 oppsigelsesbrev tra· bedriftskrave11eble i,nnfridd eller ikke. Dettime-for hjelpearbeidere uten noen
eieren, poststemplet 16. september,
te det reneste tøv: Arbeiderne er
som h$t eraksis til kr. 'l!/,95 pr. time
men datert 8.' og 9. september. Av , nå i streik for ·å få ~tilbake sine ar~
for, · øvete arbeidere•. Her skriver
disse brevene går det fram at-Wollebeidsplasser og. få innfridd sine
Skog og Land mot bedrevitende. Pobekk allerede dagen etter forhand. krav: Det er riktig at arbeiderne før
enget er jo nettopp at de fagorganilingsmøtet, 7. september, sa opp 3 av
streiken skrev et utkast til kollektivt
serte arbeiderne hadde en såvidt-lav
de 9 tqorganiserte ved bedriften.
oppsigelsesbniv.. Dette ble vurdert : gjennomsnittslønn ~om · vel tyve
Den 8. september ble så de to neste
som en aksjonsform etter forhand-· kroner. Ingen av dem hadde top. arbeiderne sagt opp. Først etter at
linger som Ikke haddt cltt. resultaplønn, det var det de uorganiserte
dette hadde skjedd vedtok arbeiderter. I dette utkastet ble _også pekt
arbeider:e som hadde fått etter Wol·p å ulovlighetene ved bedriften. , -lebekkssiste lønnsjustering. ·
ne å gå til streik fra og med kl_. 7.30
den 9. september. Wollebekk ble inSamtidig ble muligheten for streik
Kort
og ~nds.«fakta•
formert om dette da streiken startet,
tatt opp, bl.a. med representanterfra
holder ikke· vann. Istedet for å inforbundet ble væ:slet ~ddelbart
Skog og Land, ~ også avviste en
formere om bakgrunnen for strei- etter streikeved~et dagen før.
slik aksjonsfo:tm.
. ken, villeder de opinionen. Hele lnn°
· Disse oppsigelsene er "grovt
· .. Først etter-forhandlingsmøtet den
legget er åpenbart:rettet inn på en
kli~. De ble gitt' t.ir streik var var6. september bestemte .arbeiderne.
ting: å spre mistillit til.de.streikende
slet.' Oppsigelsene ·kan bare forstås- se~ Og det skjedde bl.a. etter at Skog • arbeiderne og skjønnmale bedriftspå bakgrunn av at arbeiderne hadde
og Land umiddelbart' etter forhandledelsen. I løpet av den siste tida har
·fagorganisert seg og gjennom forl!ng,gnøtet la fram for arbeiderne
også de 4 siste arbeiderne fått oppsi. handlinger hadde krevd en.opprydstensilerte forslag til individueJle
·gelsiesbrev fra Wollebekk. Dette ser
oppslgeisesb'l'eV. Forbundet ·gjorde·
. ding i urettferdige forhold og .disikke ut til å bekymre Skog og Land,
krimine~g ved bedriften. Oppsidet samtidig1dart at de ikke kunne · som i løpet av de ukene som har gått
gelsenem4 der-for ses på som et ulovgarantere nytt arbeid til -de 9. Hadde
-ikke har framkommet med noe tillig kamptiltak mot arbeiderne, midt
arbeiderne fulgt dette rådet ville de · bud om juridisk, politisk eller økooppe i en-forhandllnpsituasjon. Et~ ·. mistet enhver rett til arbeidsløshetsnomisk støtte.
trygd. Ingen opplysninger om be beter at over halvparten av arbeiderne.
Fremmedarbeidere 1· Norge. blir
. var sagt opp var det sjølsagt ikke
driftens trakasseing ville kommet
otte um~t og trakassert. De 9 på
grunnlag for videre forhandlinger;.
fram Skog og Land innrømmer da
Skedsmo. har tatt kampen opp mot
:wollebekks oppsigelser den 7. og 8.
også i sitt Innlegg I Arbeiderbladet · . dette. •Smatlige oppsigelser vil b,·.
september må i seg sjøl ses på som et . at de nettopp anbefalte individuelle
førtforretterrsornpolitiskeogusak'
brudd på disse. For arbeiderne ble · oppsigelser «idet det ellers ville bære _lige. 'Men hovedsaka må likevel vær .
det i realiteten snakk om å handle
pregavenåksjon•.
at norske fagorganiserte viser de
før alt var for sent. A- si at streiki,..
Arbeiderne avviste dette. Og da
!1(llidarltet oi støtte.
.
. ,; ....,...._d
vedtaket..,.....,.,.. ~.flcjr-w
Wollllbekk svarte med "l'lldS k r
handllnllilr-alt-r.tlMdpoå ele ~ en muap.t tllllue:

Mot trakassering og diskriminering av
fremmedarbeidere, forfølgelse av fagorganiserte, mot usaklige og ulovlige
oppsigelser og mot forbundsledelsens
svik gikk de ni fremmedarbeiderne til
streik påfølgende krav:
- Vi krever at samtlige som har fått
varsel om oppsigelse blir tatt inn igjen,
med full lønn for den tida de har blitt hirtdret i å arbeide ved bedriften.
- Vi krever at overtidsarbeid på
lørdag og søndag godtgjøres med 100 lt/o
tillegg til lønna og at beordret overtid
fordeles mest mulig på samtlige ansatte.
Vi krever etterbetaling _av penger vi har

er

sagt,-Skog

usa- ·

.....

,

tapt på grunn av for lav overtidsbetaling i
tidamai 1974tiljuni 1976.
- Vi krever at det ved nyansettelser
skal opprettes ansettelsesavtale hvor det
framgår hvilket arbeidsområde som
gjelder for vedkommende. Liknende
oppgave over arbeidsområdet for den
enkelte shl opprettes for de som nå er
ansatt.
- I tilfeller der de ansatte må vikariere
for andre under sykdom o.l. skal dette
skje uten at vedkommende går ned i lønn
under vikartjenesten.
Dersom noen blir satt til å vikariere for
noen i høyere lønnsgruppe, skal vikaren

lønnes etter vedkommende lønnsgruppe.
Vikartjenesten skal fordeles på flest
mulig ansatte.
I bedriftens oppsatte lønnsgrupperinger, som gjelder fra 1/5-76,
utgår lønnsgruppe som nå gjelder for
hjelpearbeidere med flere. Følgende arbeidere plasseres i gruppe 1, gjeldende for
gartnere med flere: Gruppeleder,
lagerleder, kompostleder, sjåfør, vannemann og truckfører. Alle de øvrige arbeidere plasseres i gruppe 2 gjeldende for
gartneriarl:ieidere med flere.
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STH.E IKA: KAMP.M OT

LØGNAKTIGHET
Akershus Ar}!eiderblad 13. septemb_er.
Fra første . dag; og - tii tross for de
løpesedler og pressestreikendes
konferanser, ble det systematisk spredd
løgner-om streika, bakgrunnen for denne
og om de streikende. Ledende i denne
kampanjen var den såkalte «arbeiderpressa»
og
sosialdemokratiet
(DNA/AUF/, LO/ Skog og _Land), men
de andre J:>orgerlige avisene fulgte også
godt opp med usannheter og «egne fortolkninger». En spesiell rolle fikk Akershus Arbeiderblad som lokalavis i
området. Denne avisa hadde daglige
reportasjer og kommentarer så lenge
streika varte, og slo alle rekorder i usaklighet og løgnaktighet. Det hører til
historien at en av journalistene i avisa,
som fikk oppdraget med å dekke streika,
var den ikke ukjente AUF-formannen i
Akershus, Terje Granerud, bror av Åge
Granerud, som var den ledende av
streikebryterne. Terje Granerud hadde en
kort opptreden som journalist på streika.
Alliansen mellom ham og streikebrytinga
ble for åpenlys <?g kompromitterende.

Akershus Arbeiderblad 23. september.

. '

Fremmedarbeiderstreiken på Hvam

Fem .e( oppsagt ·~
en JilbQke på jobb
'

.

.

Saken vil nå bli brakt inn fo r
Arbeidsretten, et forhold som
ble avklart allerede fredag .
Bedriften vurderer også å gå
, til politianmeldelse av de
streikende , etter at det i helgen
ble
utdelt
løpesedler
i
Skjettenområdet som etter bedriftsledelsens vurderinger er
både sjikanøse og ærekrenkende .

Av Terje Grane rud
I

Fem av de ni streikende
fremmedarbeiderne ·
ved
Norsk Champignon P4 ~vam i
Skedsmo er nå oppsagt. Disponent Eivind Wolleb~kk opp·
lyser til AA/RB at oppsigelsene ble gitt på lovlig måte , og
før streiken ved bedriften brøt
ut. En av de ni fremmedarbeiderne har nå trukket seg .fra
aks;0nen og gått tilbake t1l arbeidet.
·

l

Over til siste side

·~.

. .

<<STREIKEN ØDELAt;:
FOR EN AVTALE» ,,
.,.:. _..:..,_

___ _

~

gjøre. De streikende meldte seg
. Inn I forbundet 1. jull I år, og en
- F orbund e t vll ta opp de
utskrift fra.den lokale fagforening
meget harde beskyldningene som viser at de ni Ikke har betalt
· er rettet mot oss i ·en løpeseddel kontingent
for
august
og
fra de streike nde pakistanerne september. Med andre ord : Det er·
ved Norsk Champignon i SJ!:edsmo betalt bare for jull måned.
på forb undsstyre m øte førstkom - Likevel, - de er våre medlemmer ·
mende onsdag, 29. septembe r . med fulle rettigheter.
• Når det gjelder den konkrete
I
følge
forbundsformann
konflik te n på bedriften, .kan Ikke Nakken var Skog- og Land J
!forbundet gjøre noe før de forhandlingsposisjon med ledelstrelkende har gått tilbake til sen for Norsk Champignon 6, ·
arbeidet, sier form a nnen I Norsk september. :
·
·
.: ·
Skog- og Landarbeide r forbund, - VI øynet muligheten for en bra
Knut Nakken, til Akershus· Ar- . _avtale med et kompromiss . Men, •
til tross for dette starter streiken ·
, belderb iad/Romerl kes Blad.
- Den voldsomme kritikken av 9. september. Til oss I forbundet ·
fo.: bundet fra de ni streikende ved sa de streikende: · Vi slutter ved
Norsk Cha m pignon , er i aller bedriften likevel.
høye«te grad uberettiget. Skog- og
Hva kan egentlig vi gjøre I en
Land har gjort det som er mulig å slik situasjon? spør Nakken.
Av Jostein . Ravnoy

~

- Fem av de streikende er opp• .
sagt . Har Norsk Skog• og ·
I,,andarbelderforbund gjort noe · 1
denne forbindelse?
·
'.. ' 1 ;',
- Nei, det har vi ikke. D.ette har ~
sammenheng med at de oppsagte ;
lkk~ har bedt oss om assistanse I .
denne saken. VI har hele tiden
hevdet at det ikke kan forhandles
med bedriften før arbeidet er tatt ·
opp Igjen. Om dette hadde skjedd,'
ville selvfølgelig lo1/llgheten av:
oppsigelsen blitt et forhandllgs• ··
tema. ·

Dette var en for,.~,, ; midabel bløff, som
kom få dager etter
at streika starta.
Terje
Granerud,
· bror av streikebryteren Åge Granerud , var ansvarlig
for reportasjen ,

·~

..... :

·~ ;

;:;~-•

Knut Nakken understreker at
det for øyeblikket er håpløst A.få.',
1 stand · noe kor.,truktlvt ~ 1
kon fllktei:i på Hvam. · ·
- Vårt forbundsstyre vil drøfte
hell'
saken
, førstkommende :
onsdag, sier han.

8
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akershus Arbeiderblad 28. september.

, skog og{;'i.a,nd oin

·si/eik~n på Hvam:

.r

::

iDe ni f.re:ITimedcirbeidern·e .

:&;V,HI~;;o:~~§!r~Jk.-~.~!J§~l!ik~.,::~1:G,:$~~·;,~···
Denne grove påstanden blei framsatt
av Knut Nakken - formannen for Norsk
Skog og Landarbeiderforbund . Hvorfor
gir Nakken ingen forklaring på. Forholdet var imidlertid at de ni gikk til streik
for å få tilbake jobbene sine, som de var
blitt oppsagt fra.

Akershus Arbeiderblad tok ukritisk
inn alt fra bedriftsledelsen~ og Skog og
Land-ledelsens side. De streikende fikk
derimot ikke spalteplass, men ble feilsitert hele tida.

~~~!~~~!;~~~i ~~!~~~~!~l!~

for arbeidere som tar i bruk streike~
våpenet uten støtte fra toppen i LO
og forbund. 1 en lang rekke streiker
og andre konflikter har hovedtaktikken vært å framstille arbeiderne
som manipulerte sauer, de vet ikke
hva de gjør og «AKP• står bak. Under Jøtulstr'eiken kom et nytt innslag inn, da avisa framhevet .utenJandske ansikter• som en viktig negativ årsak til at arbeiderne ikke
underla seg Svein Christiansens &
co's vilje. Hele tonen i kommentaren
oste av dårlig skjult rasisme.·
fredagens nummer av Arbeider- .Jet har redaksjonen løpt denne
linja fullt ut •Pakistanere går til
. streik, men AKP står bak?• er det fi- .
rapaltede hovedoppslaget Både på
foraida og i reportasjen legges det.
r ekt på å diskreditere de paki·
fremmedarbeiderne mest
mulig. Bedriftseierne, Wollebekkfamili får breie seg med kommentam om at streiken er et internt
CJllllljør mellom_ pakiatanere, der de

a

~

fagorganiserte arbeidere i streik,
der avisa bidrar til å framstille dem
som potensielle mordere.
Dermed burde grensen yære
nådd, sjøl for Jt.rbeiderbJadet. Hvem
er de 9? Jo fremmedarbeidere som
den L juli i år meldte seg inn i Skogog Landarbeiderforbundet. Sånn
sett er de et eksempel både for de
norske ansatte og for de av fremmedarbeiderne som ennå ikke er organisert. På pressekonferansen i går la
de fram en grundig redegjørelse for
bakgrunnen for konflikten og de
krav som er reist. Det avslører misforhold så grove at Arbelderbladet
ikke engang våger å referere dem,
annet enn i summariske stikkord,
uten den dokumen~jon som
_ . er lagt
fram. Et årsaken til denne unnfal!enheten at forbundsledelsen i
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund har opptrådt på en måte som
representerer bunnmålet av hva
LO-pamper·.hittil Alll" v'8M· ullate
seg? Når hørte en f.eka. øm nonke

sigelse- indivfduelt, bl.a. med tap av
arbeidsledighetstrygd som resultat?
I fredagens utgave av Arbeiderbladet~r bedriftslederens anklager
· om mordtrusler det neste skrittet.
Det hadde avisa aldri villet sette på
trykk om det hadde dreid seg om
norske arbeidere. Men overfor
fremmedarbeidere med en mørkere
hudfarge. og en annen nasjonalitet
finnes ingen hemninger.
.
Sammenliknet med dette blir det
sedvanlige •AKP-står-baka-pratet
av mindre interesse. Sånt skriver
Arbeiderbladet h.ver gang de ikke
liker en streik eller verden-går l:løyresosialdemokratiet imot. •Bevisførselen• inne i bladet er da sjeldent
suppet!11'1: •Overfor Arbeiderbiadet blir det av flere sagt at hele
organiseringen tyder på at AKP er
med og står bak streiken•. •Av flere
sagt •••, tenk det! For sjølsagt kan
Ikke avisa tenke seg at pakistanske
arbeideft ~ kan ta initiain. Ul en ~ og formulere sine

De streikende rykk a ut flere ganger
med løpesedler og pressekonferanser fo r
å rydde opp i de verste forvrengninger av
sannheten. Det var bare Klassekampen
som bragte riktig informasjon om streika .
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avisa vil skape av manipulerte og
uvitende arbeidere.
La da bare en ting.stå klart: AKP(ml)vilavallekrefterstøtteskog-og
landarbeidernes krav og streik. Vi
vil oppfordre fagforeninger og
klubber, streikestøttekomiteer, andre organisasjoner og demokratiske
innstilte enkeltper!!(mer til å gjøre
det samme. Vi vil spesielt kjempe for
at norske arbeidere i denne kontlik•
ten skal vise solidaritet og internasjonalisme. For norsk arbeiderbevegelse bør Arbeiderbladets sjåvi-·
nistiske og rasistiske streikereportasje om konflikten ved Norsk
Champignon A/S for alltid bli stående som en skamplett.
Sig~llem,AKP(ml)
. ·
· .
Si vid& vi kan fora . mellom ule
skJell9ordene, sl lmø&epa lld[e
Arlldderblade&a pådand ai
AKP(ml) er limblande& 1 lrjMlllk-.

Tftrfom.

Feilaktige rykter om _streiken

Utsnitt av en løpeseddel fra de streikende.

Etter at vi begynte streiken har det blitt satt ut en rekke falske
rykter om vår kamp som utelukkende har hatt som hensikt å spre
tvil og forvirru:i,g. Vi skal gi noen eksempler på hvilke metoder
som har blitt tatt i bruk.
• Med en gang streiken startet fikk Wollebekk 1.sideoppslag i Arbeiderbladet for å hevde at streiken var et internt oppgjør mellom ulike grupper fremmedarbeidere og at de uorganiserte
«frykter for sitt liv». Først da vi hadde anlagt sak mot ham for
disse forferdelige beskyldningene måtte han offentlig innrømme
at dette var oppspinn.
'
• I endel klubber og fagforeninger har det stått fram personer og
hevdet at de «vet» at vi ikke har betalt fagforeningskontingent og
derfor ikke er medlemmer av LO. Dette har også vært skrevet i
aviser. Al_tdette er tatt utav lufta.
• Det har i Akershus Arbeiderblad blitt skrevet at 1 av oss 9 har
gått tilbake til arbeidet. Også dette er løgn.
• Skog og Landarbeiderforbundets ledelse har i en pressemelding hevdet at vi gikk ut i streik mens det ennå var forhandlinger igang. Men det siste forhandlingsmøtet var 6. september.
På dette møtet ble ingen konkrete resultater oppnådd. Vi vurderte sjøl streik eller kollektiv oppsigelse med protest mot
illegale forhold som aksjonsform. Forbundet ba oss da si opp ·in··
dividuelt. Vi ville da miste all rett på arbeidsløshetstrygd og avviste dette.
I løpet av den 7. og 8. september ble 5 av oss oppsagt. Dette har
vi seinere fått bekreftet skriftlig i et brev fra Wollebekk. Er det
dette Skog og Land tenker på når de skriver at «våre krav b~e
imøtekommet på vesentlige punkter»?
• Det er blitt hevdet, bl.a. i flere aviser, at Wollebekk er en
spesielt «vennlig» arbeidsgiver. Noen fakta: Før streiken gikk
han til usaklig oppsigelse av 5 arbe~dere, etter streiken begynte
har han varslet oppsigelse av oss andre. De av oss som bor i
hybler som tilhører bedriften , har fått varsel om utkasting i strid
m.:-d husle.ieloven.

fordi det inneholdt nettopp det borgerskapet ønska seg. Så viser det seg at <;len
delen av intervjuet er et falsum. De
streikende sendte ut ei pressemelding som
slår fast at Akershus Arbeiderblad har

4/11 rykka Terje Olsson og Akershus
Arbeiderblad ut med et «intervju» med
de streikende hvor de angivelig tar avstand fra AKr(m-1) og Klassekampen.
Intervjuet gikk sin seiersgang i A-pressa
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Utdrag av en løpeseddel de streikende ga
ut som svar p å alle løgnene i borgerpressa.

5) -Vi vil protestere mot"atAkershus Arbeiderblad i et intervju
med to talsmenn for streiken
direkte har forfalsket endel av
våre uttalelser. Dette er desto
mer beklagelig ettersom intervjuet straks ble gjengitt i flere andre aviser.
Ifølge intervjuet har vi tatt avstand fra avisa Klassekampens
reportasjer om streiken. Dette er
å snu det vi sa fullstendig på
hodet. Vi uttalte nemlig at vi og de
streikende ennå ikke hadde fått
referert- og oversatt Klassekampens siste nummer, men slo
fast at denne avisa hele tida
korrekt har gjengitt hva vi har
sagt og gitt nøyaktige informasjoner. Vi slo fast at dette sto i
kontrast til de mange usannheter
andre aviser har spredd, og
kritiserte spesielt Akershus Arbeiderblad!
Det er også feil at vi har nektet
å snakke på et demonstrasjonsmøte for streiken. Det korrekte er
at vi sa vi ikke hadde fått noen invitasjon og ikke I.jente til det spesielle møtet journalisten snakke t
om. Nå som før vffvi legge fram
vårt syn på solidaritetsmøter og
over alt der vi blir invitert. Vi tar
avstand fra en slik journalis tikk,
og vil aldri la oss splitte fra de
mange som hele tida har gitt
vilkårsløs støtte til vår streik.
De streikende arbeiderne ved
Norsk Champignon vil oppfordre
norsk presse Hl å nytte disse informasjonene og fortelle sann·
heten om bakgrunnen for vår
streik.
·

Faksimilene viser kopi av en av de streikendes medlemsbok i Skog og Land, med kvillering
fo r k ontingent til og med september måned-

NOR SK SKOG- 0G LA NDA RBE I DERFORBU ND

Medlemsbok nr.
innmeldt i forbundet den

Hvam 5. november 1976
Streikekomiteen.

I
Febr. ar

I
Forsøket på å trekke de streikendes
medlemskap i tvil ved å påstå at de ikke
hadde betalt fagforeningskontingenten
falt pladask til jorda da de offentliggjorde stempelmerkene
medlems bøkene.

Oktober

November

DesenibPr
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STREIKA
ER «ULOVLIG»
Knut Nakken.
I forsøket på å knekke streika erklærte
Nakken i Skog og Land allerede første
dagen at streika var ulovlig:
«Etter vår oppfatning er streika ved
Norsk Champignon A/S ulovlig. Bedriften er medlem av Gartnerienes og Hagebrukets Arbeidsgiverforening og er bundet av tariffbestemmelsene. Når det
dukker opp interne problemer midt i en
tariffperiode, er det utenfor spillereglene
å forsøke å løse disse ved å gå til streik,
sier formannen i Norsk Skog og Landarbeiderforbund, Knut Nakken» (henta
fra Akershus Arbeiderblad dagen etter at
streika tok til). Når vi vet at fem frem, medarbeidere noen dager før hadde fått
sparken fordi de ikke ville bøye seg for
bedriftsledelsens «tariffbestemmelser» er
denne uttalelsen mulig å tolke på bare en
måte: Wollebekk og ledelsen i Skog og
Land stod fra starten av sammen om å

knekke streika.
Nå er det ikke noe nytt i Norge at forbundsledelsen stiller seg utafor alle retts~
instanser og erklærer streiker ulovlige.
De fleste streikene i de siste åra er blitt
erklært tariffstridige og ulovlige. Men i
denne og i noen andre streiker i den siste
tida (bl.a. Hustad og Linjegods) har en
slik erklæring fra forbundsledelsen brukt
for å legalisere bruk av streikebrytere.
Dersom en streik blir stempla ulovlig av
forbundet skal det på en merkelig måte
ikke eksistere noen streik og streikebryterne kan gjøre sitt skitne arbeid med den
beste samvittighet. Så langt gikk Skog og
Land at de tok opp streikebryteren Åge
Granerud som medlem av forbundet flere
uker etter at streika var startet:
«Knut Nakken sier at det er på det rene
at Granerud begynte en uke etter at den
ulovlige streiken var startet, og at han ble

medlem av forbundet 14 dager etter at
han hadde begynt ved Norsk Champignon. Men han kan ikke skjønne at dette
er noe argument i saken. Et medlems rettigheter begynner samme dag som han
melder seg inn i forbundet» (fra Arbeiderbladet 4/11 -76).

Støtte til

Åge Granerud blir brått et nøytralt
medlem av Skog og Land og streikebryterarbeidet blir gjort til ordinært arbeid.
De ni fremmedarbeidernes rettigheter
til arbeid, tariffbestemmelser og forbundsstøtte blir det ikke snakket noe om
sjøl om disse har vært medlemmer siden
1. juli. Forbundet har derimot fra første
dag latt disse i stikken. Forræderiet fra
forbundsledelsen var en av grunnene til at
fremmedarbeiderne gikk til streik.

Granerud
- Vi kan ikke godta at lojale
LO-medlemmer
utsettes
for overgrep fra ekstremistgrupper, heter det i en uttalelse
fra forbundsstyret i Norsk
Bygningsindustriarbrforbund. - Forbundsstyret gir
sin fulle støtte til Norsk Skogog Landarbeiderforbunds medlem ved Norsk Champignon,
Age Granerud, og legger vekt
på det alvorlige forholdet at
medlemmer som er lojale mot
spillereglene i fagbevegelsen
blir utsatt for fysisk og psykisk
overtramp. Vi tar bestemt avstand fra · at medlemmer som
ikke vil delta i ulovlige arbeidskonflikter som den ved
Norsk Champignon, blir utsatt
for slike overgrep. Aksjoner av
denne art må bekjempes med alle lovlige midler.
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Ingen streikebrytere
Jeg viser til Roald Helgheims
artikkel i Arbeiderbladet for 5.
november d.å.
Roijr Helgheim har i sin artikkel vist at han fullstendig
har misforstått hva man i norsk
arbeidsliv legger i l;>egrepet:
streikebryter.
1. Bedriften Norsk Champignon A/S er part i overenskomsten mellom Gartneriets og Hagebrukets ·Arbeidsgiverforening og Landsorganisajonen i
Norge, heruner Norsk Skog- og

Landarbeiderforbund.
2. Den streik som de 9 pakistanerne iverksatte fra·kL rn.ao
den 9. september d å. var derfor
tariffstridig og ulovlig. Age
Granerud og andre som fortsetter sin tjeneste i bedrifteQ. det
er ca. 25-30 ansatte, er derfor
selvsagt ikke sireikebrytere.·
Disse arbeidere følger lov og
rett i norsk arbeidsliv, og har
derfor full støtte av alle ansvarlige i norsk fagbevegelse.
Vi kan derfor ikke finne oss i

at det øves fysisk og psykisk
vold, som til og med er straffbar, mot de arbeidere om opptrer lovlydig og solidarisk med
vår fagbev~ge~. L.µldsorgani;sasjonens Juridiske kontor vil
treffe de forføyninger som er
påkrevd for å beskytte våre
medlemmer mot kriminelle
handlinger fra personer_ som
synes å ikke ha annet enn for
akt for,rettsstaten.
·
Karl Nandrup D
LO-advoka

Det finnes sjølsagt ingen prinsipiell
forskjell på streikebryteriet som Åge
Granerud gikk i spissen for og det som
streikebrytere fikk bank for i mellomkrigsåra. AUF, LO-ledelsen og LO's juridiske kontor forsvarte hardnakka dette

LO-advokaten og streikebryteri
ifølge LO-advokat Karl Nandrup Dahl har Klassekampen
«fullstendig misforstått hva
man i norsk arbeidsliv legger i
begrepet streikebryter» (Arbeiderbladet lørdag 6. november). I
Arbeiderbladet dagen før tok vi
opp Skog og Land og LO-ledelsens forsvar for streikebryteren Age Granerud ved Norsk
Champignon. Etter at forbundsledelsens «begrunnelser» for
streikebryteriet i tur og orden
er blitt plukket i stykker, trekker LO-advokten fram det siste
halmstrået: Streiken er «ulovlig», tariffstridig, Følgelig er det
heller ikke streikebryteri å ikke
delta i streiken. Det er tvert om

,

de .som ikke streiker som har
krav · på all hjelp og støtte fra
LOs juridiske kontor. Tilmed
sjøl om de på ett unntak nær er
uorganisert, i motsetning til de 9
pakistanerne. Vårt spørsmål
blirda:VilleNandrupDahlkalle det streikebryteri om Jøtulledelsen under streiken i vinter
hadde erstatta 300 arbeidere
med arbeidsløse fra . arbeidskontorene? Streiken var utvilsomt «ulovlig» etter Hovedavtalen. Det samme var Zinkenstreiken i høst Ville Nandrup
Dahl forsvare det vi kaller sterikebryteri også der? Vi trur det
ville falt ham litt tyngre aJØcurat da. Det måtte en •liten»

streik, blant fremmedarbeidere, til før han åpent tør se at det
er LO-ledelsens linje å støtte
streikebryteri ved enhver streik
som ·er såkalt culovlig». Standpunktet fortjener ikke mindre
forakt av den grunn. Men for
Nandrup Dahls vedkommende
er standpunktet langt fra nytt: I
forbindelse med at ansatte ved
Ungdomskontoret i fjor trua
med streik,
offentliggjorde
Klassekampen nr. 43 i fjor et
brev mellom to tillitsmenn i
Norsk Kommuneforbund, som
hadde spurt Nandrup Dahl til
råds. Brevet refererer hvordan
N andrup Dahl for det fØr'Ste anbefalte streikebryteri, og for det

andre la opp til en taktikk som
skulle gjøre det mulig for forbundet å lønne streikebrytere
som blei hindra i å arbeide.
Nandrup Dahl har aldri forsøkt
å benekte innholdet i dette brevet. ·D erimot blei den samme
streiken av arbeidsretten dømt
lovlig..Men det viktigste i denne
sammenheng er dette: Om
kampen mot streikebryteriet
ved Norsk Champignon lykkes,
er LOs juridiske kontor ikke
fremmed for tanken om å lønne
Age Granerud og co. av forbundskassa til Skog og Land!
Klassekampens redaksjon
...Wllelglaeim
red.sekr.

<<AKP(m-1) STAR BAK>>
AKP(m-1) - «spøkelset» og kommunist-hetsen går som en rød tråd gjennom
hele streika. Som' for de fleste andre
streiker i de siste åra ble det også i denne
konflikten lagt opp til at streika var styrt
utenfra av politiske ekstremister. Hensikten med dette er ved siden av å kriminalisere streika og de streikendes krav, et

ledd i et større hetsopplegg som er retta
inn mot alle progressive i Norge. Omfanget av politiske oppsigelser fra arbeidsplasser og suspensjoner og eksklusjoner fra fagforeninger, har steget voldsomt, og er et klart bevis på at såvel kapitalinteressene som pampene i LO-apparatet frykter kampvillige arbeidere. Nå

kom de ingen vei med kommunisthetsen i
denne streika. Til tross for maksimal ut-.
nyttelse av språkproblemer holdt de streikende det hele tida klart hvem som var
fiender og hvem som var venner. Det
viste seg i praksis hvem som støttet dem
og hvem som motarbeidet dem.
13
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Pakistanere går
til streik, men
AKP står bak?
11 ør mye som tyder pi at AKP (m-1) har vært
1111d pi AfA ni pakistanske fremmedarbeidere til
I gi i streik. Dø ni arbeider ved Norsk Champignon pi Hvam og hevder at de er blitt forfulgt av
bedriftsledelsen fordi de meldte seg inn i Norsk
Skog- 1'1 Landarbeiderforbund. Bedriftslødelsøn hevi,r pi sin side at det er et indre pakistansk oppgjør. Norsk Skog- og Landarbeiderforbund lar avstand fra streiken og sier den er

ulovlig og tariffstridig. - Vi er i forhandlingsposisjon sier forbundsformannen som legger til
at problemene ikke ør alt for store. Wollebekkfamilien som eier bedriften sier at de andre pakistanerne som jobber i bødriftan ni frykter for
litt liv. Det ør seks i pakistanere som~
deles
ør i arbeid.
·

LO-sekretær·Yngve HAgenseil om streiken pl Hvam:

POiitiske'·bakstreve·re
må ikke få slippe til

me darbeidernes arbeidsplass og
deres
framtid .
De
gjør
situasjonen håpløs~ Dette er
også en advarsel m t å la slike
politiske dr ømm er . få komtne
til der vi har gjort en god Jobb i
nærmere 100 år.

- Jeg konstaterer at denne saken er et nytt eksempel på hvor viktig det er å hindre
, at grupperinger med politiske sær-interesser får lov til å ri si,!le egne kjepphester.
Det er LO-sekretæren for Oslo og Akershus, Yngve Hågensen , scsn sier dette i en kommentar til utviklingen i de ni fremme darbeidernes streik på Norsk Champignon A/S
på Hvam i Skedsmo. - Det er -bare de ansvarlige organisasjonene som kan løse denne
konflikten. Jeg oppfordrer derfor de streikende til å gjenoppta arbeidet, slik at vi kan
komme til forhandlingsbordet og løse problemene.
Av Terje Graner ud

Hågensen poengterer at det
arbel~dlsse grupperingene bedriver år på bekostning av de
mullgh er
de
ansattes
organisasjoner har til å rydde
opp I konflikter. Det er helt på
det rene at vi har eksempler på

at man ikke får I gang
forhandlinger fordi arbeidsgiverne er vanskelige . Når
spesielle politiske grupperinger
så
stepper
inn
gjør
de
problemene enda verre .
- Når det oppstår konflikter
er det alltid de ansvarlige
organisasjoner som må løse

dem . Derfor har også de
fagorganiserte til enhver tid
visst å bruke or ganisasjonsleddene, og Ikke åpne 'for
politiske bakstrevere.
- Disse politiske grupperingene har aldri greid å løse noe
problem. Det er ikke vanskellg å
peke
på
.p roblem er.
Det
vanskelige er å løse dem, sier
Hågensen.
- Jeg synes det er synd for
fremmedarbei~ I deres
situasjon at politiske bakstrevere får anle dning til å
, slippe til. De ødelegger
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- Hvordan kan konflikten
løses?
Min uppfordrlng til de
streikende er at de gjenopptar
arbeidet. La oss komme til
forflandllngsbordet og få problemene
løst,
sier Yngve
Hågensen, og understreker at
motivet
far
de
politiske
grupperingene som spiller I
kulissene er å~onfllkt for
konfliktens egen skvld .

1

lngen tvil: De ni atrelkende
pakistanerne ved Norsk Cham·
plgnon på Hoom I Skedsmo blir
ført bak lyset av AKP (ml) .
Denne gangen kamuflert i den
sd kalte • Strelkeatøtte komiteen I
Skedsmo•. Det synes som om
det Ikke er grenser for hva 'disse
profesjonelle atrelkegeneralene
kan tillate · aeg. 1 en løpeseddel,
undertegnet •Streikestøttekomi·
teen I Skedsmo•, oppfordres det
,
til boikott av produktene til
Norsk Champignon på Hvam pd vegne av de streikende. 1 et
meget langt .og omhyggelig In·
teniju• med AA/RB sier tals·
mannen for de streikende at han
tar avstand fm det som hevdes i
· løpeseddelen. Han aner Ikke en·
gang hvem som stdr bak «Strei•
kestøttekomlteen f Skedsmo•.
Han tar også awtand fra bol·
katten av produkter fm Norsk
01\amplgnon. Og her er jeg ved
et meget t/lktlg punkt. De
streikende har, med hjelp av en
norsk venn ved Universitetet i
Oslo for norak ove,:-aettelse, delt
ut en egen trykksak hvor det
oppfordres til bol~tt av produk·
tene. 1 formannen I strelkekomiteena navn, (Ikke streikestøtte·
· komite) Ali Akhtar Mallk, opp·
•f o~es
det-altså til boikott. Noe
han lv tar meget bestemt av·
atand
!!! • 1
,
.·
· Formannen ·, _«Strelkestøtte•

komiteen I Skedsmo•, Magne
Osmundsen, ato /mm for of/ent•
ligheten I forrige · uke. Han
mener bestemt at de streikende
burde kjenne komiteen. Os·
mundsen vil anakke med de an·
dre i komiteen før han kan ut•
tale seg til presaen, og han un·
derstreker -'- jeg hadde 'nærsagt
som vanlig - at det · ikke er
AKP (ml) som står bak •Strei·
kestøttekomiteen i Skedsmo». -

Streikende
ført bak .
lyset
Vi er en nøytral og partipolitisk
uavhengig gruppe, sier han. At
det går an! Det er Ikke ienge
siden .de såkalte streikestøtte·
komiteene var I offentlig søke•
lys. Fra aentralt hold I AKP ble
det utbasunert nødve?)digheten
av streikestøttekomitene. De
måtte være for de kjempende
arbeidsfolk I konfliktsituasjon.
Joda, det høres aldeles nydelig•
ut. Men det hele (streikestøtte•
komiteene) er noe _tull. Jeg er
overbevist om · at straks AKP
(ml) -· kamuflert I en streike· ,
støttekomite - dukker fram f
en konflikt I arbeidslivet, vil et
ovenieldende flertall av det nor•

ake folk vende arbeiderne ·
ryggen. AKP (ml) har beretti·
get ingen gunst, og vil heller
Ikke få gunst hos det norske
folk.
Og hva er egentlig hensikten ·
med
streikestøttekomite-ar·
beldet, Folkene bak streike·
støttekomiteen må ikke bare
være politisk blind, men også
mi.,tet sansen for samfunnets
realiteter. Når et voldsomt
folkeflertall sier klart fra : Vi vil
ikke ha noe m eil AKP (ml) å
gjørt1: Det.te er klar tale.
•
Og hva vil skje med • de nf
streikende på Hvam1 · De ml
aldri mere få sette sine bein in•
nenfor bedriftsportene. Og dette
vet AKP (ml) om. Og dette vil
, AKP (ml) fryde seg over. Fryde
seg i den forstand at da har de·
nok engang «rett• : Kapitali.,ta
jager arbeidsfolka på dør. Jo,
jeg synes å høre ordene f tale og
trykk. AKP (ml) er avhengig av
konflikter og uro for å fortsette
sin virksomhet .
Et godt råd til streikestøtte•
komiteene rundt omkring : Ligg
unna konflikter I arbeidslivet,
slik at berettigede aksjoner fra
arbeidere kan føre fram!
Om arbeidsnedleggelsi på
' Hvam er berettiget, er
helt
annen sak. Klart e'f' det I hvert
faU at de streikende ved Norsk
· Champignon e.r ført bak lyset.

Jostein Ravnøy markerte seg gjennom "
flere artikler i - Akershus Arbeiderblad
som en gjennomført reaksjonær journalist som ikke tok sannheten særlig høytidelig så sant han kunne slenge kommunist-hets. Det var de streikende sjøl som ·
tok initiativet til boikotten av Wollebekks
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RASISME OG SJAVINISME
vet ikke hva jeg skal si til påstandene, sier
Nils Petter Wollebekk som er en av eierne
av bedriften Hvam t!tafor Oslo. Påstandene er så grove at de faller på sin egen
urimelighet. Det jeg vet er at de andre
pakistanerne er livredde. De frykter
represalier av dem som nå er i streik. I
går kveld måtte vi passe på de tre pakistanerne som bor på gården her. De tre var
redde for livet sitt.»

Pakistanere er kanskje den fremmedarbeidergruppa her i landet som har blitt
utsatt for den mest svinske rasisme her i
landet. Det er ikke bare Norsk Front som
tilgriser vegger og lyktestolper med grov
rasisme. Det fyres opp under de samme
ideene bl.a. i den borgerlige og sosialdemokratiske pressa. Arbeiderbladet
hadde 10/9 et intervju med Nils Petter
Wollebekk hvor han blant annet sa: «Jeg ,

De streikende svarte kontant på
beskyldningene og meldte Nils Petter
Wollebekk til politiet og Arbeiderbladet
til Pressens Faglige Utvalg for dette oppslaget. Det gikk ikke lang tid før det ble
slått kontra. Påstanden om de streikende
som potensielle drapsmenn var for grov
sjøl for Arbeiderbladet.

Arbeiderbladet 18. september.

C/i;jiilpigiiDR-streikende ·
pakistanere aninlJ/dei ·
. '.

- ~ ~ •.

'. : .:;

• 6. •l

: ,

~~

~- '

.

'

• -: .. ;

~ ,.

: .

~

.'

~

,'·

Denipakista-.eni,solJ!~et"~-~tjegveter'. at)le'andrepakived Norsk Cbampigtton I stanerne er livredde. De.frykt.er
Skedsmo har gåU &il anmeldelse represalier av dem
nå er i
ft.., disponent Nils Petter Wolle- streik. I går måtte vi passe på
.dl ved bedriften - og vil,mel.- ·:·t re pakistanere som bor pågårde Arbeiderbladet )lhpre8Sens den her. De tre var· redde for
faglige u&valg: I beggetilielle er ·livetsitt.• ·
de& Arbeiderbladets reporiasje
Wollebekk nå: - Uttalelsene
om lr.onflllr.ten i avisa fredag 10. kunne oppfattes som om tre paseptember som danner 11-ang- kistanere som fortsatt er i arspunlr.tet.
·
beid var truet på livet De tre
Dette ble opplyst, på en har ikke overfor meg sagt at de
pressekonferanse som streike- er redde eller at de føler seg
komiteen holdt i Folkets Hus i truet av de ~tanerne som nå
Oslo fredag.
., . . ,.
er i streik. Det er min bror og jeg
.Før pressekonfer.in~ 'ønd- som h&J" oppfattet situasjon~n
~t disponent Wollebekk over- som vanskelig, og antatt at ·de
for Arbeiderbladet å korrigere . tre som er· i arbeid har vært
inntrykket av noen av hans ut- engstelige.
talelser forrige fredag. Det er
Streiken startet torsdag 9.
n e = e t avsnitt som han nå september. De s t r e ~ på
er
dt for som Wollebekk pressekonferansen seg villig til
k
· .
på.
·
, · å gjenoppta arbeidet hvis fem
Utdrag fra 10. · september: av •arbeiderne som ble sqt opp

som

•

blir tatt inn igjen - og det kan
komme i stand forhandlinger.
Påstandene om at det er indre
konflikter IIliillom pakistanerne som er års~ til streiken ble
skarpt t i l ~ på preu-
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ekonferaQSen. - De 6 ~l;lkista-·
nerne - 3 i fullt arbeid og 3 ekstra-arbeidere·· - har sympati
med streiken, , hevdet tillitsmann Ali Akhtar Malik.

Konflikten
ved Norsk Champignon
.
.
. .
·-uløst.~
: · .· .

;

rfår-de streikende
vende tilbake?·
►•

.: .

•

,; - Så. vidt jeg forstår foregår det
åen dialog mellom de streikende
pakistanerne og Norsk Skog- og
Landarbeiderforbund - og der
pakistanerne er fortalt at de må
vende tilbake til . arbeidet, sier·
Nils P.etter Wollebekk I · Norsk
Champignon· på. · Hvam. . Både ·

•

•..

formannen I forbundet, Knut Nakken, og andre som har vært I
kontakt med de.streikende; satt I
formiddagstimene I dag I møte og
var ikke tilgjengelige·.
'
AA/RB sporet derimot Wolle• .
bekk: · . . • .
' , ·. ·: ·
. '·

.,

.. - ~va,.. ~:•~ste.si~~~

Alle forsøk på å splitte enheten mellom
fremmedarbeiderne og norske arbeidere
ved å stemple de streikende som <<anderledes » og «særegne» fordi de var fra et
annet land, kom sørgelig til kort . Støtten
fra norske arbeidere bare vokste . o
vokste i styrke i den tida streika varte.

0

~
~

'

.
' .'

;'·

.- ".

•.

' :

.

..... ,.,
( ·

.,, ~~:"" ~.
;._

- Hvis de nå vender tilbake__. ,
vil de få fortsette?
·
Det var et vanskellg
spørsmål. Men det kommer.an på .
hvilke betingelser de i;etter. Med ·
min kjennskap til pakistansk ·
mentalitet, holder jeg Imidlertid
detie som ytterst usan·n synlig.
- Hva mener du med det? '
- På grunn av et helt spesielt reaksjonsmønster tror jeg ikke ,
noe på at de vil fortsette! · · '
· - Mener du å antyde at pald•
stanere er dårlig arbeidskraft?
- Nei, tvert i mot. Hvis vi Ikke j
hadde vært fornøyd med dem had• .
de vi aldri satset på å bruke· så 1
mange I produksjonen. Av· i alt 27•
ansatte er 12 pakistanere. NI av:
disse er i streik, og fem er opp·'.
sagt. Generelt er · paklstanerene :
meget pål!tellg arbeldskraft/f
edruelige og _ punktlige på' alleJ
måter. ~en hos oss har vlh~tt tQ~
grupper 7 de som har .vært.'mis•,'.
fornøyd med forholdene og de;s.o,m f
har· funnet seg tilrette. ~ ' .• ~- -·/ \
.,.. Men · det er ·, bare :>' de i
misfornøyde
'da .: som .- .-•er ,
organisert. Vil det si at dere Ikke
Uker at folk organiserer seg?
- Nei, tvert i mot. Det var vi '
som oppfordret <lem til å
organisere seg. VI sto nemlig hel- ~
ler Ikke I Norsk Arbeidsgiver:;
forening Inntil etter første lønns•
oppgjør. VI hadde dermed Utt
vanskelig med å få rede på de nye
tariffene - . noe som resulterte I atdet tok tid før vi fikk ordnet med
etterbetalingen. Dermed· meldte
vi oss i NAF.- Samtldlg s~ vi til de'
ansatte at d·ersom de vllle melde·:
seg Inn f Skog og Land måtte de i
gjerne
det. ·• .. -'Noen . ' fulgte _1
oppfordringen - a :_,d1 e ikke. Meri -1
det som har skjedd er at de streik· i
ende har alliert seg med AKPml.'.1
- Er Ikke det noe man ofte sier':
når man har en konflikt gående?' :
- Det kan være - og har vel 11
og for seg Ikke så mye med saken
å gjøre. Imidlertid er mønstere\·I
akkurat det samme. De har blant'~'
annet dannet .såkalte· ' streike ·
støttekomiteer - ·og det er. bare' .
AKPml som driver med dette: Det •J
vi Imidlertid har reagert
på er det';
.
sjikan0se lm:holdet I det. brevet .;
som er distribuert rundt. D~tf~.~J
har vi m~ldt saken t~l politiet;: . ~ ·~ "·

.~
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KAMP MOT STREIKEBRYTIN·G A

I

I 1921 var det storstreik i Norge.
120 000 mann spredd over hele landet
gikk til streik mot ei økende utbytting.
Konjunkturene var vanskelige og kapitalistene forsøkte å sikre profitten ved å
velte problemene over på vanlige folk.
120 000 i streik var en så alvorlig trusel at
de straks ble møtt med kraftige mottiltak.
Regjeringa satte inn vernepliktige sjøfolk
som streikebrytere. Samtidig oppretta
næringslivet e~ egen streikebryterorganisasjon som fikk det klingende navnet
«samfunnshjelpen». Arbeidere skulle
komme til å stifte bekjentskap med denne
' organisasjonen en rekke ganger i de åra
~om fulgte . I ·oslo gjorde «samfunnshjelpen» arbeidet til havnearbeiderne mens
gardister fra Hans Majestets Kongens
Garde voktet området. Gardistene var
bevæpnet med rifler og skarpe sklidd og
hadde ordre om å skyte arbeidere som
forsøkte å jage vekk streikebryterne. I
mange byer var militære tropper kommandert ut til liknende oppdrag.
To år senere var det en ny storstreik i
landet. Denne gangen var det 75 000 jernarbeidere som gikk til streik. «Samfunnshjelpen » og andre streikebrytere hadde
travle tider , og over hele landet var politi
og militære utkommandert til streikebrytervern. Dette ble gjort under dekke
av nødvendigheten av å opprettholde
såkalt «ro og orden».
1931 - Menstad slaget. Kapitalen var
igjen i storkrise. 50 000 mann var arbeidsløse og borgerskapet forsøkte å løse
sine problemer ved åta ut 81 000 mann i
lock-out. Arbeidsfolk reagerte spontant
på denne skitne handlingen og ved Norsk
Hydro i Porsgrunn gikk transportarbeiderne til sympatistreik. Ledelsen ved
Hydro lanserte slagordet «arbeidets frihet» og satte inn streikebrytere. Denne ·
provokasjonen fant ikke arbeiderne seg i
og de marsjerte til Menstad til tonene av
Internasjonalen, kasta ut politiet og lempa ut streikebryterne. Svaret kom raskt.
Dagen etter kom et kompani fra Hans
Majestets Kongens Garde i full krigsutrustning til Porsgrunn. Deretter kom tre
torpedobåter og to mineleggere. Så ble
1 500 mann fra distriktet mobilisert og
Statspolitiet ble utrustet med lange trekøller og pistoler. Det betød i realiteten
· en militær okkupasjon av Skien-Porsgrunn området, og folk svarte på
okkupasjonen med passiv motstand.

Vi kunne tatt med flere eksempler, men
la oss hoppe noen år til 1970, for da gikk
arbeiderne ved Norgas fabrikker i Oslo
til streik. De stilte streikevakter utenfor bedriftsporten og hindret streikebrytere i
å utføre arbeidet deres. Politi ble satt inn
og med makt ble streikevaktene fjernet .
I 1976 gikk 80arbeidere ved Linjegodsterminalen i Oslo til streik. Etter ei tid
flytta bedriftsledelsen godsekspederinga
til en annen terminal. De streikende ville
ikke finne seg i dette og satte ut streikevakter ved den andre terminalen også. To
ganger ble politiet satt inn for å kaste
vekk streikevaktene og forsvare streikebryterne. Politiet gikk systematisk brutalt fram - sparket i skrittet, slo og
banket opp folk lenge etter at de hadde
blitt arrestert.
I 1976 ble streikebrytere satt inn i
streika til Hustadarbeiderne i Trondheim
straks streika startet. Ruth Kolstad,
sekretær i Norsk Nærings og Nytelsesmidddarbeiderforbund kontakta de strei-

kende og anmodet om at «de som vil arbeide ikke hindres i dette». De streikende
hindra arbeidet til streikebryterne og det
ble tilkalt forsterkninger. Politi kom til
og beskytta enda en gang streikebrytinga.
Streikebrytere skulle også gjøre jobben
for fremmedarbeiderne ved Norsk Champignon. Anført av Åge Granerud blei
soppen til Wollebekk produsert og
plukket av streikebrytere. Streikebryterne
gikk freidig forbi de streikende for å
utføre det simpleste arbeid noen arbeider
kan utføre.

Akershus Arbeiderblad averterte etter
streikebrytere:
Uten problemer for Wollebekk var det
sjølsagt ikke å få folk til å gjøre dette
skitne arbeidet. Men Akershus Arbeiderblad stilte sine spalter til rådighet for daglige annonser etter streikebrytere:

TORSDAG 16. SEPTEM~ER'197&

~lukkeleder - -Lagerleder···.....

2 unge menn søkes til
. .
.
O
Arbeidstid 07. 30- 16 30 vFerni ehvn te shllmger s~ar~st, . ;' .
N
· • r ver lørdag. •. · -. · ~ .

ORSK CHAMPIGNON A/S

Hvam, Skeds~o. Tlf~7U§ U, .
- .

•

.

.

-

...

-s-

, · · : :• ·

·.

.

•

....

~

·, ·:~·FREDAG 17.._SEPTEMBER_197& .

k e1e der _ Lagerleder
Pluk
te sumnger snarest.
'
n e menn søkes til overnevn
.. . . .
• ~b!idstid 07 .30-16.30. Fri hver lørdag.

,

~

NORSK CHAMPIGNON A/S .
Hvam, Skedsmo. Tlf. 74 :_~ 24.

~R. -~BO

~

IVJAN~AG

S~PTEMBER 1976 '

~~-.c

--- --- ---

Plukkeleder - Lagerleder ··
2 unge menn søkes til ovemevnte stillinger snarest . .
Arbeidstid 07.30-16.30. Fri hver lørdag.· ·
·

NORSK CHAMPIGNON A/S
....__.,
. . . --- .·.·-· ·-·- - .

Hvam, Skedsmo. Tlf. 741524. .
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Klassekampen kontaktet disponenten i
Akershus Arbeiderblad for å høre hans
syn på denne oppfordringa til streikebryteri:
«Disponent i Akershus Arbeiderblad,
Ole Egeland, er ikke villig til uten videre
å se på annonsene som oppfordring til
streikebryteri. Han skylder også på at
avisledelsen ikke har hatt tid til å vurdere
denne annonsen. Dette blir brukt som
forklaring trass i at annonsen siste gang
stod ei hel uke etter at avisa hadde hatt en

større artikkel om streika. Mens arbeidskontoret for Nedre Romerike på Lillestrøm opplyser til Klassekampen at en
ikke formidler henvendelser fra bedrifter
som er rammet av konflikt., lovlige eller
«ulovlige», spør disponent Egeland om
det er pressas oppgave å drive sensur.
- Men ser ikke disponenten forskjell
på vanlige annonser og avertering etter
streikebrytere?
- Jeg skal innrømme at vi ikke har
vært oppmerksomme i denne saka. Jeg

ser forretningsmessig og praktisk på det.
Og er det ikke bedre at den som søker
jobben sjøl får avgjøre om han vil være
streikebryter eller ikke i stedet for at vi
skal drive sensur?
- Betyr det at slike annonser også vil
bli godtatt om streika fortsetter?
-Det må vi sette oss ned og vurdere.»
(Fra Klassekampen nr. 72/1976)
Denne vurderinga resulterte i nye annonser:

king .
• l P ere til soppdyr
·
Medhjelpere til soppdyrking :; M.edh Je
t ·mngersnarest.
.
s til ovennevnte s
Unge menn søkes til ovennevnte stillinger. snarest.
~
Unge menn søke 0 16 30 fri hver lørdag.
Arbeidstid kl. 07.30-16.30, fri hver lørdag. ·
Arbeidstid kl. o7.3 - · ' •
A/S
·Norsk Champignon'A/S.,.
Norsk ChamP}fnon
Hvam, Skedsmo. Tlf. 74 15 24.
Tlf. 74 16/ .
Hvam, Skedsmo.
.
. . l
FREDAG 8._OKTOBER 1976
M--dh
ONSDAG 6. OKTOBER 1976
e
Je pere til soppd k.
Unge menn søkes til ov
.
yr 1ng ·
. Medhjelpere til soppayrking .Arbeidstid
kl. 07 30-16 3eOpfneivnte stillinger snarest.
roRsDAG 1.oKT~BER 1976

TIRSDAG 5. OKTOBER 1976

I

Unge menn søke.s til oven.nevnte stillinger snarest.
·Arbeidstid kl. 07.30-16.30, fri hver lørdag. ··

Norsk Champignon A/S

·

·

.

, r h~er lørdag.

,

N9rsk Champigllon "A/S

,~ya~, Skedsmo. Tlf. 74 15 24
- - --•

.

!

·

; .

!

·,i,;·.

·

Hvam, Skedsmo. Tlf. 74 15 24.
'· · -·..-·- ·· ·

I

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fra Klassekampen

Hvem var streikebrytere

Streilceb.ryte·rne
må vekk
1
~

-

·t_.

. ..·.. •_

. Mannen pa\ bildet
heter Åge Granerud, bo-'
satt I Nannestad. Åge
Granerud er streikebryt.er. ved Norsk Chams
plgnon. Han har stll't seg
i den erkereaksjonære
bedriftseier Wollebekks
tje11este mot de streikende fremlliedarbelderne
ved bedriften, for en
slump
overbetaling~
Han er med på a\ ta jobbene fra arb·e tdemesom
' har vært ved bedrHten I
opptll6år.
Sammen
med
en
håndfull andre streikebrytere bar Granerud
blitt kjøpt opp for å
holde Wollebekks skute

nytende
gjennom
streiken. Både de streikende og andre. har
utallige ganger oppfordra dem om a\ gl opp·
denne ra\tne geskjeften.
Åge Granerud sjøl bar
fått vite at han vil bli
presentert offentllg som
·streikebryt.er
dersom
han Ikke slutter. Fore.'
løplg har ban Ikke
reagert.
Folk som Granerud
mi\ Ikke få fred sa\ lenge
de utfører de streikende
fremmedarbeidernes Je·
bber. Protestene og avskyen mi\ øke. Slikkinga
av utplyndreren Wollebekks støvler tan bli enten-eller for streiken. Å
fa\ slutt i- streikebryteriet kan vere ~tavgjørende · skritt ·mot
seler• .

Fra Klassekampen

Nok en
streikebryter

Bll.DET: Dette er en av de
aktive og bevisste streikebryterne ved Norsk Cham•
plgnon, som har jobba som
streikebryter i fler.e uker nå
og er en av AUF-streike•
bryteren Åge Gl'aneruds
fremste forbundsf.e ller. Navnet hans er Pei; Kristiansen. I
likhet med Granerud fortjener han ikke annet enn avsky og forr.kt for den for-ræderske gjerninga han ut-·
fører. (Foto: Klassekampen)
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Åge Granerud karakteriseres av de
streikende i en av deres egne løpesedler:
«En av decstreikebryterne som Wollebekk ansatte var Åge Granerud, en ung
mann som tidligere hadde jobbet ved
bedriften. Vi forklarte han på en rolig
måte at vi var i streik og oppfordret han
til ikke å gå i bedriftsledelsens ærend :,om
streikebryter. Han ville ikke lytte til oss,
men lot seg ansette for å ta over en jobb
en av oss som var i streik hadde hatt i

mange år. Vi beklager at Granerud
forsøker å skjule dette gjennom å gi
pressen usanne opplysninger . Han var
ikke ansatt da streiken startet, men meldte seg etter dette til tjeneste for Wollebekk . Dette er nå offentlig bekreftet både
av Wollebekk og Knut Nakken i Skog og
Land. Granerud var ikke organisert i
Skog og Land da han begynte og meldte
seg heller ikke inn ved ansettelsen, noe
han har hevdet selv. Som forbundsfor-

Alle forsøk på å dekke over at det var
~treikebrytei-i vi hadde med å gjøre falt
pladask til jorda. Granerud skulle
angivelig ha jobbet ved bedriften da
streika brøt ut og bare vært uvillig til å
delta i en ulovlig konflikt. Bløffen avsløres i Verdens Gang 2/11 av Carl
Eivind Wollebekk sjøl:
«De ni fremmedarbeiderne kan
betrakte seg selv som oppsagt nå. Da de

gikk fra arbeidet, måtte vi ansette nye
folk. En av dem var Åge Granerud. Jeg
var sjeleglad da han ringte og tilbød sin
hjelp i en knipe . Vi kjente ham jo fra et
tidligere arbeidsforhold.»
Granerud og de andre streikebryterne
var alle klar over hvilket arbeid de
utførte. De streikende fortalte dem dette
og henstilte til dem om ikke å gå på jobben. De ble dessuten minnet om dette
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mannen har innrømmet ble Granerud
akseptert som medlem av vårt forbund
etter flere ukers arbeid ved bedriften. Vi
protesterer skarpt mot at Skog og Land
på denne måten aktivt støtter og oppmuntrer streikebryteri. »
Streikebryterne klemmes varmt til
reaksjonens bryst. Billedbladet NÅ
kjørte helsides reportasjer med Granerud
og kaller han revolusjonens første offer:

hver eneste dag av folk som sympatiserte
med de streikende og som viste dette ved
daglige besøk utafor bedriften. Det var
også streikebrytere som slutta ved bedriften som følge av disse oppfordringene.
4. november slutta to norske og to fremmedarbeidere - dette var et bevis på at
kampen mot streikebryteriet hadde hatt
framgang.

.Motstanden mot streikebrytinga vokser

BILDET: Wollebekk satte · i
gang hektisk helgearbeid for å ·få
vekk slagorda mot s treikebryteri
som var malt på bedriftsveggen;
(Foto: Klassekampen)

Transparent på motorveien inn mot Oslo. Fra Klassekampen.

Folle satt ikke rolig og så på at Wollebekks forsøk på å knekke den rettferdige
streiken ved hjelp av streikebrytere.
Streikebryterne fikk ikke gå i fred, og de
ble stadig konfrontert med den skitne

handlinga de utførte. 19/10 måtte Wollebekk gi streikebryterne fri fordi han av
politiet var varsla om at det ville bli
demonstrasjon utafor bedriften:
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Wollebekk skremt til å
gi streikebryterne fri
•

•

J

UiO mennesker .d eltok i en demonstrasjon i Skj!"ttenbyen fredag ettermiddag, til støtte for de
streikende fremmedarbeiderne ved · lli"orsk
Champignon. Demonstrantane gikk i samla

'

tropp til bedriften - der bedriftseier Wollebekk
hadde gitt alle streikebryterne sine fri to timer
for tidlig fordi han venta demonstrasjonen!
· Se også side 8. (Foto: Klassekampen)

Fra Klassekampen .

Streikebryteriet vekket harme. Åge
Granerud fikk truselbrev og en av streikebryterne fikk besøk av sine, kamerater
som ba han kutte ut streikebrytervirksomheten - hvis ikke ville de ikke se han
mer på fritidsklubben hvor han var medlem.
Knut Nakken derimot var rystet over at
noen kunne finne på å oppføre seg på en
slik måte:«Hårreisende! Formannen i Norsk
Skog og Landarbeiderforbund, Knut
Nakken, har bare ett ord å bruke i forbindelse med et brev som en arbeider ved
Norsk Champignon har fått til sitt hjem i
Nannestad. Vi siterer: «Jævlige streikebryter! Du saboterer den rettferdige kam-

pen som de streikende arbeiderne fører .
Kom deg ut av bedriften. Vi har nemlig
satt oss som mål å få dere streikebrytere
ut av Norsk Champignon. Du veit hva
som venter deg hvis du ikke forsvinner på
dagen b> Brevet inneholder en direkte
trusel, og bør bli anmeldt til politiet sier
forbundsformann Nakken. Og brevtruselen er anmeldt til Romerike Politi- ·
kammer, som etterforsker hvem som står
bak ordene. AA/RB har forsøkt å få tak
i formannen i den AKP-dominerte
«Streikestøttekomiteen» i Skedsmo,
Magne Osmundsen, men har ikke lykkes.
Formannen
i
Akershus
AKP
(m-1), Carl-Erik Schulz fra Skjetten, sier
imidlertid: «jeg kjenner ikke til brevet

****
\
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som arbeideren ved Norsk Champignon
har fått. Men jeg forstår at mange er harmdirrende overfor streikebryterne, som
jeg mener utfører en skitten jobb». Hvordan ser du på truselen i brevet? «Jeg vet
ikke hva som ligger i truselen, og kan
således ikke ta stilling til den.» Du tar
altså ikke avstand fra den? «Jeg har allerede svart.» Det er malt store slagord
som «Vekk med streikebryterne» på
bedriftsveggen til Norsk Champignon.
Hvordan ser du på dette? «Jeg har sett
slagordene, og det er en forståelig reaksjon fra de som er harmdirrende overfor
streikebryterne ved Norsk Champignon.»
(Fra Akershus Arbeiderblad, , onsdag
13. oktober)

Rutene knuses hos Age Granerud. ,
1/11 fikk Åge Granerud smake medisinen som ble brukt mot streikebrytere i
30-åra. Endel ruter ble kasta inn hjemme

der han bo~ som bevis på den forakt folk
føler mot streikebrytere. Og om ikke før
så mobiliserte i alle fall nå de reak-

( i ' ·AkershusArbeiderblad2. november.

.

■

sjonære alt hva som fantes av forsvarmetoder. Borgerpressa rant over av kom•
munisthets og hykleriske reportasjer:

,

. .

~

~rverket I Nannestad
blir kraftig fordømt
Publikum bes dm hjelp til oppklaringen
; ))et pågår hå full etter." torskning for å finne fram
·ti' ~jerningsmennene bak
1.
pøbelaktige hærver-ket mot privathjemmet til
' Åge Granerud og hans foreldre i Nannestad. Fra
nesten alle hold uttrykkes
det en klar fordømmelse
av ruteknusingen og angrepet på Graneruds
hjem, 9g bl.a. formannen
i Norsk Skog- og Landarbeiderforbund krever en
.·full oppklaring av !laken.
Bare AKP (m-1) og kretsene bak det såkalte streikestøttearb~idet forholder
seg tause.
Det blir nå henstilt til
publikum om å hjelpe til
med oppklaringen av
r
pestrekene i Nannestad. I første rekke ber
man om hjelp fra personer som kan ha sett tre biler med tilsammen 12-15
mennesker i Nannestad.
Like etter angrepet på
Graneruds hus på Holter
klokken fire mandag mor- ·
gen, kjørte en bil i retning
nordover og to biler sørover. l\ian antar at det
var stort sett yngr.e men•
nesker i bilene, og det hev•
des at en, sannsynligvis
t o , 'm?khudet. .
Se for øvrig · reportasje
på siste side.
•

...

.,

as . 41

Det vart.i t dels sto.re .steiner som ble kastet inn av vind;.~ til A.Q~ G~a-nen,id ogti~s
foreldre. Åge er hengt ut'.som <<$treikebryteo<», tH tross''for at det
min~retatl vød .
bedriften sotp har gått til arbeidsnedleggelse, 0g aksjonen er betegnet som lllo,,lig a.v
fagforbund~
. .
.
···· ··'
'""•. lFoto: Morganl

et et
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Streiken
ved
Norsk
Champignon A/S fortsetter.
·
Streiken er ulovlig.
Dette er de facts som
ligger på bordet. Vi har her
å gjøre med en aksjon som
av. · samfunnet er stemplet
ulovlig.
Streikens berettigelse kan
diskuteres. Motivene også.
Man ~an føle sympati eller
antipati for den ene eller
den annen part. Det står
enhver fritt å gjøre-seg opp
en · mening. Og «Klassekampen» har gjort det. AKP
(m-1) har gjort seg opp en
mening. Og i kjølvannet
Aer nå terror.'Terror mot
~ung mann som har fått
arbeid ved bedr.iften. Terror
mot mannens familie.
·1 «Klassekampen».

hvor han er navi:,gitt og avbildet, blir han kalt streike-.
bryter . Men det er han ikke.
Han blir, - i nokså klart
· språk beskyldt f-or å ha mottatt en håndfull sølvpenger.

Skal det hat «Klasse- kampen» blåser liv i, bli så
glødende? Skal Jack · London-sitatet bli tatt så bok- ·
· stavelig?
Vi kjenner marxist~leninistene så godt at vi velger å
. Ja den alvorlig.
Det som har skjedd i kjølvannet til den ulovlige
aksjonen må også tvinge
samfunnet til å ta disse

Marxistisk-

terror·
mennesker på den ytterste
Sammenliknet med denne
reaksjon.ære venstre fløy_
mann skal Judas lskariot
· _alvorlig.
har vært en gentleman, for Judas gikk og hengte
Det dreier seg ikke lenger"
seg. Det har den navngitte, '
bare om ord. Det dreier seg
avbildede unge mann ikke
ikke lenger bare om sitater ·.
gjort. Men «orda og hatet
fra en forfatter som dyrket·
gjelder også i 'dag», skriver
det blonde, nordiske over«Klassekampen».
menneske.
Kan man så vente et anslag mot man_nens liv?

user
ruter
Det er hårreisende at ramp ved ruteknusing
støtte en tariffstridig streik som den ved Norsk
Champignon. Når man på denne måten prøver å
knekke et av våre medlemmer fysisk og psykisk, må
forbundet gripe inn, sier Knut Nakken, formann i
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund om aksjonene
overfor arbeideren Age Granerud. Han har nektet å
ta del i streiken som ni pakistanere ved fabrikken
gj~nomfører fordi den er ulovlig. I løpet av natt til
søn~g og natt til mandag ble samtlige 2 ~ i
foreldrens hjem på Nannestad kastet i stykker med
stein.
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truselbrev,
løpesedler · distribuert ' · på
åpen gate, om· tilgr.isin;-!!0v
husvegger, om telefonterror, om ødeleggelse av vinduer og inventar i det'huset
hvor den unge mannen bor.
Her · dreier·. det seg om
organisert personforfølgelse
i velkjent marxist-leninistisk
'. ·
•..·: · · · ·
stil.
Tro ikke· at ·du kan sitte
skjermet og beskyttet i ditt
eget hjem! . Det er <<væpna
revolusjon» _. -... «Klassekampen» er talerør ·•_for. Det 'er
talerør for den· makt som
kommer ut av geværpipene!
Tru selbrev, telefonterror,
ruteknusing og appeller·om
å holde hatet levende;.~er
bare begynnelsen.
•
Med mindre samfunnet
nå reagerer og gjør det helt
klart at vi ikke .vik;t()lerere
pøbelstreker '.
denne .
karakter, og at det _Ei'l<-.Samfunnet revnende. likegyldig
om det skjer i navnet til
Marx eller Lenin I
' ,,_;_

a'- .

..

.

.

~-.

,,

.

. . - ..

.

'

.

.

.

.

.

..

~

,

Arbeider får
politi-vokt
- Kynisk, velorganisert og skremmende hets ... Slik karakteriseres AKP ( m-1) s
terror og hetskampanje mot den 21-årige arbeideren Åge Granerud ( bildet) og
bedriften Norsk Champignon på Strømmen. GrarH~rud nekter å delta i en ulovlig str~k.Dette førte til at 22 glassruter ble knust i Graneruds hjem i Nannestad
natt til
år, angrep nr. to på kort tid. Nå har politiet tatt affære for å stoppe et
av de sy este utslag av «streikebryteri» i norsk arbeidsliv på mange år. Granerud ·får den politibeskyttelse ha·n måtte kreve.
• SIDE 12 og 1 3

Som vi har sett av disse oppslagene har
ikke borgerpressa noe problem med å
plassere skylda for ruteknusinga.
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4:
·
Snar
6eihårdsen
~ttale/Se fra ·. - ·- _
· •· , "
192
z
. ..,. .· · & ,, . • · . ·•. Akershus AKP(m~IJ
,orsva,
,e ru,eanus,na
• .D .

. Sjøl · om omfanget av Jem'.
Kampen
mot
streike•
bryteriet har lange tradi• " .. øtrelken ·var · mye · større enn
"Joner l den norske arbei- "! streiken · ·på . Nonk Cbamderklassen. Eksemplene er;•, 1 pignon, sa\.,hal' d~ klare felles., trekk.· Jemøtrelken var en
mabge på hvordan arbeiderne
«ulovlig» streik, og . streikekjempet• mot · streikebryterne
b
og voldsapparatet som var ·
ryteme blei •tøtta av politi og
ut~ ,..,mandert for å beskytte , . ,. mWtan,. ,
., ..
.
der.
llryterske vli'køomheted ·, /;' ·.
;"
'' . · ·
: ·. ~ .-: ,
dere...

,.,..,

··.

; .· : (<'·;',

•• ·. ~ Klasøø

·

·

kaluJ,ea kOAtallta
' EinatGerbanløenforUa\bans
Einar Gerhardsen · økriver · ·kommentar til streikebryteriet
om Jernstreiken l 1924 at «Nå
på Norsk Champignon· nekta
hadde arbeidenmgdommen,
ban forøvrig å kommentere
aærllg på Sagene; tatt saken I ,.: · ' .saka. ·Ikke rart, ·etterøom ·det
sine egne hender•.. Streike- ·. ·er1 ha.nø egen P{'rtlfelle som
bryterne ble hjemsøkt, og.det
driver som ·11treyi:ebry&er, og
hendte nok de , fikk vindus- · .,. DNA-preøøa · s,m
verver
ruten__e slåttinn». ·.·..
. •treikeb,..,._Arel. •. ..
•
.-

·

. : ·,• . •...,;;. _ ·

•J-

· i,

·

Akershus Arbeiderblad tyr ., ·: _·iltrelk~brytere
og
har
til bortimot utroUge frekkheter ·· mobilisert politi .· mot løpefor å sverte AK,f>(m-1) og t\. bln-.'
·aeddelutdeUng. ·
de partiet fil vindusknusinga'
Alt dette forties I Akerslrus Arsom er utført mot Åge-Grane- 1
beiderblad. Det -~·-r hvor--•~
""""
..,..,..
n· • '.ljem. «AKP(m-1) er taus,,
. Woliebekk og hans tilhengere slår
fr.
?tner a vi~. n_ov_ember ..,. : ...., ,
de nå plutselig tar fram <<krigssamtidig · som visa unnlot
·.overskriftene» for å forsvare
bringe en uttalelse den _hadde ~ i_-streikebryteren .Åge Granerud
fått fra Akerøbu1 AKP(m•l) I_.}_,·: . ..... ,. det knuses ruter l h•emmet ·
"""
•.,
god tid før avisa ~
- · l '· • • hans».
·
·
·
trykken!
.
L
•i ,"
:·:·., uttalelsenslutterslik:· ' '
I uttalelse~ fra Akenibllll · , . ·~·«Akenhus Arbeiderblad anAKP(m-l)heterdetbl.a,: -.. ·- · •<'_'.:';~ ~ )yder at' Klassekampen '. og
«Akershuø Arbelderblail og·:~· ,. AKP(m-1) .· ·8 ta\r: bak ruteVG 1 november sea:verer bver •~. • knusingen;-' Akenbus AKP(m·
sin førøteslde om «terror» .Jra· -'l!'.· ·'1) bar Ikke ·kjennskap tjl den.
de såkalte «ak!Jjoniøtene b~ ·· ,,·. ,omtalte aksjonen. og følgelig
s&relken» pl Norsk• Charn, ii~•.;,: ·heller Ikke noen befatning moo .
plgnon, De søker_, . kyniøk .. A .,~·.· •,cfon; .'•, · , ... ,; ,
· ,.. , i_:•
I ....,
k·
•·-' f ·
··
·
· ·
.., av e...,.., 0 PP!"er .~nib~~n, : f.!'. :.;..:.;- ? Hvi~ noeq vil. ylte den egent- , .
den harde lrakuserlngt,n av,. ~-- ._l(ge·balunannelitllsttuasJonen
de stre~ende arbeldem11 som ._:'· · · Jom ha.r ført tit iuteknuslngen;,
har skjedd pt\. Hv~, Wone, .- ,r ~-: .81\ er det etter vårt syn eieren·
bekk . har fritt fåt& · ill : opp· Jll .-, . · av.. Norsk Champigilon, Wollefagorganiserte .- usaklig, . bån ::;·• .•/bekk. Han bør erkjenne sitt anhar kastet de 'Bom bodde ved. .., 41'.111lr.og betale for·rnJene. . .·• :
bedriften ut fi;a .deres•·bjem, ··, : -; ·.. . ·•· ;,, ~ .·
, -..., . ., ' ·
Han bar fått spalteplatiti .I ,ll.ker~•. •.~ · ,_,:t F.or: Akerø~usAkP(rii•I);' , "
shus Arbeiderb~ ·for.,4,•°"~"tll ,··-~-, f _. . C&rl-~~~ebuli~11 .

i':·:;

*

Sosialdemokratiet overspiller
I en krampetrekning av et forsvar for
streikebrytinga mobiliserte sosialdemokratiet alt de hadde av organisasjonsapparat og lojale tillitsmenn:
«ForsfiJket på å knekke vårt medlem
Åge Granerud fysisk og psykisk ved hets
og nå ruteknusing i hjemmet hans, har
forskrekket meg. Det er hårreisende at
ramp på denne måten ... ettei- en tariffstridig streik som vil bli erklært ulovlig om

den hadde blitt lagt fram for Arbeidsretten, sier Knut Nakken ... Fra forbundets side vil det nå bli reagert, sier
Nakken. Vi skal nå ha møte med LO's
juridiske kontor om hvilke tiltak som kan
bli aktuelle. Og personlig vil jeg gi uttrykk for at dersom noen av streikende
skulle ha befatning med disse aksjonene,
så må spørsmålet om deres medlemskap i
vårt forbund tas opp til vurdering» (Fra

de
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Arbeiderbladet 2. november).
Endelig kastet Nakken maska for godt.
Fra nå av var ethvert middel legalt i forhold til de streikende. De var ikke lenger
ønsket som medlemmer av norsk fagbevegelse - truselen om nektelse av arbeidstillatelse og landsforvisning lå og
lurte i vannskorpa. Og m;,tevirksomheten satte inn for fullt:

...

,

:

Akershus Arbeiderblad 5. november.

{. Faglige tillitsmen~ om «Hvam-streiken»:

· ·-·

.

:;

-.~ . ,

.

i' - _Koriflikter må løses
!gjenr,,om forhandlingef:
På det faglige t1111tsmannsmøtet 1 går ble følgende uttalelse
. enstemmig vedtatt: ·
Klubbtillitsmenn
og
fag-·
foreningstillitsmenn på Nedre
Romerike og styret 1 Skedsmo og
omegn faglige samorganisasjon
har 1 et møte på Strømmen 4.
november 1976 .drøftet konflikten
ved Norsk Champignon på Hvam
generelt, og ,spesielt den utvikling
konflikten har tatt de seneste
dager med personforfølgelse og
terror mot enkelte av de ansatte
ved bedriften,• som også er
medlemmer av Norsk Skog- og
Landarbeiderforbund .

De streikende har ikke bøyd seg
tasjearbeiderforenlng avd. 9, Jon
for dette - og streiken pågår , Rønning, ·Arbeiderpartiets Pres•
fortsatt. På grunn av konfliktens
seforbund, Per Ivar Godvik,
innhold
er
Imidlertid
ikke
NEKF, avd. 65, Tore Lundby,
samtlige arbeidstakere i konflikt,
Kjeller Bil avd. 84 , Harald årenog produksjonen fortsetter. Og så
na, NKF, avd. 152, Gunnvald Røn-:
opplever vi 1 norsk rettssamfunn _. ning, Strømmen Støperiarbeider•
anno 1976 den personforfølgelse og forening, Odd B. Myhrer, Samterror som de fagorganiser.te i de org.-styret, Harald Andersen, No-siste dager er utsatt for.
·
rema Jern- og Metall, Ole Uthus,
Fagorganiserte '- som på lovlig
avd. 28 Skedsmo Bygningsar•.
vis utfører sitt arbeid blir utsatt
beiderforenlng, Margit Gulbrand•
for hets og angrep som bare kan
sen, NKF avd. 3~0. Oddvar Røn•
karakteriseres som kriminelle .
nlng, NKF avd. :!69, Erik Gjelle•
Ja, heller ikke deres fam111e blir
stad, NKF avd . 369, Rolf Brudahl
spart.
NBIAF avd. 28, Sverre Herman•
Uavhengig hva man måtte
sen, _NNN avid. 419, Ernst Sand-.i.
mene
om · bakgrunnen ·ror· berg, · form. avd. 419, av NNN;~
Møtet konstaterer at konflikten
konflikten·ved Norsk Champignon
Kåre Sortnes , Klubben S'trøm<
ved Norsk Champignon er tariffer det på det rene at dette ikke blir
mens Værksted, Trygve A.Brå.
stridig, og at de streikende selv
akseptert. Fagbevegelsen kan · ·: then, Lørenskog komm. forening,
ved sin framtreden på et tidlig ·
ikke sitte med hendene I fanget og
Hans Moen. Lørenskog · komm.
tidspunkt forhindret forbundet å
beklage seg over at slikt går an, · forening, Halvard Nyborg, klubb.'
' løse de problemer som var årsak
for det gjør det da tydeligvis! ·. : formann ' Dyno Industrier, _. Odd_
. til konflikten. Ved de .ordinære or· VI ·krever av rettssamfunnet at
Gulllksen, Dyno Industrier. Ømg a n 1 s a s_j o n s m e s s 1 g e
slike kriminelle blir behandlet . . ulf Kvebek. Astra Arbeiderfor•
forhandlinger på bedriften - der
som krlmlneile· og gjør det klart · ening, Kjemisk avd. 151, Karl Boforbundet var representert - lå
at hvis det ikke omgående blir tatt
man, Strømmen Staal Handel· og
det klart tilr ette for å finne tilde nødvendige skritt for å få slutt Kontor, Gun Brubak. Skedsmo
fredsstillende løsninger på de
Pli personforfølgelse og terror kommunale sosialforening avd.
aktuelle problemer. De arbeids- '
overfor de som følger norsk lov og 389. Leif Berglund, Elektromon•
takere som nå er i streik gjorde
• rett - ja, så må de fagorganiserte . tørenes Fagforening avd . 3, Ivar
det Imidlertid klart at de v1lle
vurdere saken på nytt. De som • Hølbråten,
Elektromontørenes •
slutte i bedriften uavhengig av
Fagforening avd . 3, Magne Molle•
Ikke bøyer seg for det norske
fqrhandlingsresultatet. ·
rettssamfunn og de regler partene
rud, Skog- og Land, Reidar J . An•·
i arbeidslivet har bygd opp for å
dersen, avd. 38, Skedsmo NFATF,
Det må være helt på det rene• at
løse konflikter og problemer Kolbjørn Bakken, Fjeldhammer
problemer som oppstår på en ardet være seg arbeidsgivere som
Arbeiderforening avd. 83, Ingrid
beidsplass
uavhengig av
f.eks . Arild Glllesen, maoister el•
Fjeldstad, NNN, avd . 31 ,' Aase
bransje'og distrikt - må løses på
ler fascister - må ha det_klart for · Nordlie, NNN avd. 31 , .Johan Lar-,
arbeidsplassen ~ og det er gjenseg at tålmodigheten· hos- de
sen, verkstedklubben · Strømmen
nom forhandlinger slike pro·
fagorganiserte og deres -tillits- · Staal, Arvid Lundqulst NFATF '
blemer finner sin løsning.
:.=. menn Ikke kan tøyes lengre.
Strømmen Staal, Alf Fjeldsrud,:
Nettopp denne veien har· ført:· -~
·· Gansdalen Skog· og Landa vd. 322,:
norsk fagbevegelse fram · ,til
Bjarne
Ringstad,
Skedsmo·
Følgende tillitsmenn står bak
result.ater - det være seg gjen•
uttalelsen:
.
komm. arbeiderforening avd. 320,·,
nom sentrale som lokale forhandArild Kristoffersen, Fet komm.
·unger - 'lg må være veien å gå
Yngve Håg_e nsen , LOs distrikts•
forening avd. 82, Jarle Woldsund,
også i .dette konkrete Ulfelle .
kontor, Fritz Jøhansen, NKFFet Trearbeiderforening avd. 73,
avd . 152, Harald Jørstad, Sam- Gunnar Kjeldsrud , NEKF avd.
org.-styret, Normann Bråthen, - 109 Fetsund, Jon-Inge Pettersen ,
Samorg.-styret, · Ole . Syversen, ijertel 0. Steen Lørenskog, Anny,
Samorg. -styret. '
Gjermund
Hansen, Rælingen komm . for.T_a ngen, NTL-avd. 108·16 FFI, Per ·. ·ening, Wenche Seilen , Rælingen,
Aakre, Jern- og Metall avd . 35,
komm . forening, Odd M. Lund•·
Freddy Johansen, NTL avd. 101-48 quist,
Samorg.-styret, · Svein
LFK, Svein D . Lauritzen. NFATF Knappskog, Samorg. -styret, As•
avd. 6 Kjeller LFK. Leif · Lund,
bjørn Haugen; Samo.g.-styret.
Kjeller Jern- og Metall, Anne
Hans Ek NBIAF avd. 28, Tore_,·
Helen Karlstad, Lillestrøm Triko• - Otte:,en, NBIAF avd. 28, Jan Jen•·-:;
tasjearbeiderforenlng avd. 9,- sen, Elektromontørenes _Fagfor•.
Gerd Johnsrud, L1llestrøm Triko• ening avd.- :i.
· ·'

--- -~

---

- --
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UJ$8111org@1isasjof!en :.og Champignon-,tJjke11:,·· •ij

Dette fikk vi som sagt referert I
middagspausen vår , og jeg må sl
at et tynnere grunnlag for å
komme fram til en slik uttalelse
som den vi leste I avisa skal en
lete lenge etter. Ett er I hvert fall
sikkert - Ingen av de streikende
Skog og Land-medlemmene var
til stede på Sam.org.-møtet for å
redegjøre for sin side av saken.
Jon Rønning som har skrevet
om møtet I avisa er også en av
underskriverne på den nevnte ut talelsen, og jeg kan bare slå fast
at han lyver - enten om at uttalelsen ble fattet enstemmig eller
om antallet som var på møtet.
Hovedtillitsmannen vår bekreftet
også at der var over 60 personer
på møtet, men I og med at 57 stk.
har skrevet under er det klart at
det Ikke kan ha vært ·enstemmig",'
,·Jeg spør nå: Hvor mange underskrev fordi de følte seg presset?
Ut fra den hetsstemning de som
ledet møtet ser ut til å ha skapt
skulle det en uhyggelig sterk rygg
til for å nekte . Noen har greid å
unngå å sette navnet på skrivet,
andre har kanskje forsøkt uten å
lykkes. Jeg vil oppfordre disse til
å trekke navnet sitt bort fra
skrivet og rette ryggen.
På årsmøtet I foreningen vår
kom det i hvert fall fram ett lit
mer nyansert_.tiyn på streiken, og
bare 17 av 28ilkk Inn for styrets
forslag om a avvise et Innkommet
forslag til støtteresolusjon til de
I Akershus·Arbeiderblad 5. nov.
streikende. Dette hadde flere
står også gjengitt den uttalelsen
grunner, men jeg skal nevne to : 1)
som ble vedtatt. Det viktigste
Flertallet følte seg bundet av
materiale som ble lagt til grunn
Sam .org. møtets uttalelse og ut(!flg. vår hovedtillitsmann) var
en redegjørels.e fra klubbformann · talelsen til vårt forbundsstyre. 2)
Det framkom trusler· om at avd .
Kolbjørn Bakken om et møte på
ville bli ekskludert fra forbundet
Fjeldhamm!!r Brug der en av de
streikende pakistanerne, en .
og forbund r,t ville ta fra oss fagforenlngsko.ssen hvis vi støttet
«nøytral» tolk og en fra Skog og
streiken . Til slutt vil jeg oppfordre
Land skulle være til stede for å
legge· fram' sine syn på saken .
alll' medlemmer av NBIAF til å
reise en storm av protester mot
Paklstanien og tolken kranglet,
vårt forbundsstyres uttalte støtte
hvoretter tolken nektet å overtil og oppfordring til streikesette. Dett tolket Bakken som at
brytervirksomhet. De streikende
de stre!kende ikke ønsket at sannhar gitt ut en pressemelding og
heten om konflikten skulle fram .
Torsdag 4. nov . arrangerte
Sam .org. I Skedsmo et møte om
konflikten ved Norsk Champignon
A/ S . Det blir i Akershus Arbeiderblad betegnet som e t Improvisert
møliiili,1ed over 60 tillitsmenn som
en59m1g gikk Inn for en uttalelse·. Jeg var selv ikke på
møte t, men fikk det referert I
middagspausen dagen etter. Og ut
fra det våre tillitsmenn fortalte
må det ha vært litt av et møte rene Jynsjstemningen som I en
gammel cowboy-film. Nå var det
visst på tide å finne fram hagla så
en fikk tatt knekken på både
fremmedarbeidere som forlanger
samme rettigheter som norske
arbeidere og disse maolsta som
tillater seg å vise aktiv solidaritet
med folk I streik og avsky for Age
Granerud og andre · streike•
brytere. Det er ' tydelig at klasse-· ·
kampen I Norge nå er blitt betyde· .
llg skjerpet I og med at det eneste
argumentet reaksjonen har er å
kalle alle som viser sann solidarl•
tet og kampvilje for maoister. •
Sam .org.mølilllili'resterte til og med å sende
en -imsterhllsen til streikebryteren - .

(• debatt]

Akershus·.., ..Arbeiderblad 18. november.
~~-

løpeseddel om konflikten - LES
DETTE. Nr. 9 av Bygningsarbeideren hadde artikkel med
overskrift : «Fremmedarbeiderne
må Ikke bli en ny underklasse .«La

Ikke dette bil stående som en !
frase. STØTT DE STREIKEJ\
FREMMEDARBEIDERNE!
Flateby 10. nov . 1976.
Odd Jan Svensson.

Samorg: formannen Odd Lundquist:

- Tre reserverte seg a
frykt fo( repre~alier!·
VI har forelagt Innlegget for formannen 1 Skedsmo og omegn fagUge ··"'" Samorganisasjon, . Odd
Lundqulst' som ønsker å knytte" ·
følgende · kommentar til Innholdet: . .
- Journalist Jon Rønning som
representerte sin egen fagfore ning samtidig som han dekket
møtet, ga et fullstendig korrekt
referat av det som skjedde.
Når han Ikke oppga et ·fram•
møte-tall som stemte med antall
underskrivere, skjedde dette på
anmodning fra arrangøren. På
grunn av Innlegget fra Odd Jan
Svensson er det nå nødvendig å
rykke ut med den egentlige årsaken:
Samtlige 60 tilstedeværende
ønsket å skrive under uttalelsen
der det ble tatt skarp avstand fra
streiken og det som har skjedd
etter at denne startet. Tre tillitsmenn hadde Imidlertid betenkeligheter med å gå ut offentlig,
ganske enkelt av frykt for mulige
represalier fra AKP-fanatikere.
Dette sier også noe om alvoret I
den situasjon som er registrert I
og omkring «Hvam-saken».
Det synes unødvendig å gå nærmere Inn på detaljer t Innlegget.
Omtalen av møtet har så Ilte med
sannheten å gjøre at det faktisk er
vanskelig å ·kjenne seg Igjen. Enhver vettug leser forstår for-

Folk langt inn i sosialdemokratiet var
imidlertid rysta over at det blei sendt
blomster til en med så tvilsom status som
Åge Granerud - dette var dog å gå for
langt.
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Formannen i Samorg.,
Lundquist: - De tre reserv,

seg av frykt for represalit!
modentllg at . en forsam ngfremstående faglige til tsrn
på Nedre Romerike Ikke lar
forlede ut I øyebllkks-stemnln ·
O<!d Lundqub ,

-Politiet

'fN'

streikebrytinga

Under hele streika markerte politiet
klart og utvetydig hvilken side de hørte
hjemme på. Champignon-streika føyer
seg i så hen.seende på en klar måte inn i
rekken av konflikter i den seinere tida
hvor politiet utilsløret har gått til angrep
på arbeidere, jmfr. Linjegods, Hustadstreika, bryggestreika.
Bedriften var under politiovervåkning
daglig og streikebryterne fikk politioppdekking slik at de kunne gjøre «arbeidet
sitt».

Verdens Gang 2. november.

~
G BANEBC!D FÅH

POLITI-VAKT
D~n 21-årige · Age Granerud, som forfølges av pøbel fordi han fort~etter å arbeide
ved Norsk Champignon, får politibeskyttelse. ·- Vi er innstilt på å gi _Granerud
den beskyttelse han øn_skcr, sier politimester Jon Wahl ved Romerike politikammer. ·
I gå.I" leve:r>te a'ranerud anmeldelse på streikestøttekomiteen 1
Skedsmo; underbruk av AKP
(m-1), ·som er drivkraften Qak
den ulovlige st:-eikcn.
Politiet kaster seg nå 1ml 1 en
grundig etterforskning for å
røyke ut de krefter som står bak
forfølgelses-kamparijen av Granerud og skadeverket på hans
hjem og på selve bedriften. En
bileier i Oslo blir avhørt. Hans
bil -stod parkert utenfor Graneruds hjem fredag. De to som var
mecl bilen, ventet på Granerud
da han kom tilbake fra arbeidet.
De truet og kalte ham en
strc~ebryter. En av dem tok

Granerud I jakkekragen, men
slo ikke. Granerud noterte nummeret på bilen, bilfargen og bilmerket.
- Foruten skadeverket vil vi

etterforske om truslene som er
fremsatt er straffba,~e. Det synes
~ klart at bestemmelsene i
straffeloven om privatlivets fred
er oveirtrådit. Dessverre har vi f.å.
spor å gå ·etter .Personene som
har utfø:t skadeverket, er ~kke
Identifisert, sler Wahl.
.
To studenter fra Oslo ble arrestert .av politiet på Romeiike
fredag. Anholdelsen kom 1 s'.:.and
ett.er at en av arbeider.ne ved
Nor!.k_. Champignon klage.t til
politiet over at ·han ble trakas-

sert på bussen tll. arbeidet om
morgenen. ,
Aksjonlster stod i bussen,· pek- ·
te på arbeideren og kalte ham .
høylydt «streikebryter:o. Sivilkledd politi ble med arbe!dercn
om morgenen, og kunne dermed
på.gripe PØbelen. De to studentene ble løslatt etter å ha .avla.gt
politlforkla.rlng. De -ble spurt om
de hadde tilknytning til noe bestemt politisk parti. Det spørsmålet forble ubesvart.
- Vi var tilfeldigvis på disse
kanter, sa studentene. Arbeideren -som ble trakassert, bor på
Lørcniskog og tar hver dag bussen til bedriften på strøm-. ·
men.
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SVIN'E BINDING AV DE ·STREIKENDE
De streikende hadde hele tida vist vilje
til å finne en løsning. De møtte da også
opp i forliksrådet 10/11 - sammen med
Wollebekk. Som de sjøl sa etter «meklingen» så hadde de vært villige til å gå
svært langt for å komme fram til et kompromiss med bedriftsledelsen, men at dette ble fullstendig avvist av Wollebekk.
Alle forsøk på å finne en løsning ble
blankt avvist av Wollebekk. «Han ville
ganske enkelt ikke ha oss inn igjen i
bedriften .»

Vil pakistaneme selv løse
Hvam-konflikten:
..
.

ne ni vil innrømme at··
_\

ingen er streikebrytere?
Vil de ni pakistanerne ved
Norsk Champignon erkjenne at de.
som nl arbeider ved bedrlft4'n,
Ikke . er streikebrytere? Etter et
møte mellom LO og tlllltsm!lnnen
for de ni torsdag er det Ikke
usannsynlig at sl vil skje. Pakt•
stanerne blir nl bedt om l underskrive en · erklæring om hva
Hvam-konflikten har dreiet seg
om. Her heter det blant annet at
streliren som ble Iverksatt, både
er tariffstridig og ulovlig. - Om
paklst~erne erkjenner dette, noe

De ble truet med at de måtte forlate
landet hvis de ikke tok avstand fra ruteknusinga hos Åge Granerud, skrev under
på ei erklæring om at de hadde deltatt i
eri tariffstridig streik og at de var enige i
at de som jobbet ved Norsk Champignon
på det tidspunktet ikke var streikebrytere. De streikende skrev ikke under på ei

og stod overfor truselen om nektelse av
arbeidstillatelse
og
landsforvisning.
Truselen om dette var reell nok, og vi kan
lett fore~tille oss hvordan møtene mellom
de .streikende og forbundsledelsen har
vært spekka av hets , trusler og usakligheter . Intervjuet med LO-advokaten Karl
Nandrup Dahl etter møtet 11. november
er noe av det groveste, frekkeste og
hykleriske som ble servert under hele
streika:

Wollebekk bekreftet dette og sa at det
ikke under noen omstendighet ville komme på tale å ta inn igjen i arbeid de ni
pakistanerne. Den rosende omtalen ledelsen i Skog og Land hadde gitt samarbeidsvillige Wollebekk ble unektelig
stående i et noe tvilsomt lys etter denne
uttalelsen. Wollebekk kunne imidlertid ta
det hele med stor ro, for det viste seg klarere og klarere at det var forbundsledelsen som var de virkelige anførerne. De
streikende ble satt under et enormt press

tlllltsmanilen for de ni antydet,
Innrømmer de nl at de som I dag
arbeider ved Norsk Champignon,
Ikke er streikebrytere, sier advokat Karl Nandrup Dahl.
- Egentllg lnneholi:ler forslaget
til erklæring fra de ni bare selvfølgeligheter. Men på grunn av
sakens noe spesielle stilling i tillegg til den del språkproblemer,
har vi funn~t det riktig å utdype

. '2'1
--..:J

Over 111 siste side.

punktv s va ve e ene en agforening sier, forklarer Nandru
Dahl.
I et utkast til erklæring fra de n1
pakistanerne, som. torsdag ble utarbeidet
i
samarbeid
med
fremmedarbeidernes tillitsmann,
heter det for det fø.r ste at man ta
avstand fra ruteknusingen
Nannestad. De må også erklær
at de ikke har deltatt i hærverket.
I det tredje punktet blir de bedt
om å erklære at streikeri de innledet 9. september i år, er ulovlig.
Endelig må de ni pakistanerne
avgi en forsikring om at de heretter vil holde seg etter de avtaler
og bestemmelser som gjelder i
norsk arbeidsliv.
- Er det nå muligheter for å få
brakt konflikten på Hvam til en
ende?
- Vi på LOs- jul'idlske kontor
hå.per det - ikke minst fordi vi nå
er ,redde for pakistanernes fram tld. Først må vi imidlertid ha
mottatt en skriftlig erkjennelse
ra dem. Deretter vil vi se på hva
som kan gjøres for at de blant
annet skal slippe å måtte flytte ut
av landet. Vi i fagbevegelsen er
selvsagt interessert i å verne mest
mulig om våre medlemmer, og på
dette grunnlaget håper vi at kon•
flikten kan bli løst på _e n måte som
jener pakistanern~s interesser o
nsker, konkluderer advokat Kar
Nandrup Dahl ved LOs juridisk

slik erklæring, men for å sikre oppholdstillatelsen i landet vedtok de å søke seg
nytt arbeid. De bestemte seg samtidig til å
organisere en aksjonskomite med de samme krav og mål som tidligere, nemlig å få
tilbake arbeidsplassene og t:å slutt på
lønnsdiskrimineringa og trakasseringa.
Sammen med støttekomiteen ville de
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bygge opp en solidaritetskampanje fram
mot rettssaka. Kampen iortsatte som før ,
det var bare formen som var endret.
Men ledelsen i Skog og Land gav seg
ikke. Tirsdag 30. november var det nytt
møte mellom represehtanter for de streikende og forbundsledelsen hvor det ble
gjort et nytt forsøk på å få de streikende

til å skrive under på at streika var tariffstridig. Representantene for de streikende
blei så pressa at de skrev under på erklæringen på møtet men fikk den med for å
forelegge d_en for de andre.
Da de fikk oversatt protokollen til sitt
eget språk og forstod at de hadde skrevet
under på formuleringer de ikke kunne stå
inne for leverte de istedet et brev med
endringsforslag til forbundsledelsen.
Pressa blåste dette stort opp og slengte ut
løgnene om ~t de streikende fraskrev seg
tidligere erklæringer. Knut Nakken kommenterte det påfølgende måte:

«Vi finner det uholdbart å drive
organisasjonsarbeid for grupper som
disse pakistanerne, etter som de ikke vil
akseptere at en må følge norske lover og
regelverk. Vi vil nok en gang forsøke å
gjøre en henvendelse til dem med
spørsmål om de vil følge avtaler og lovtekst, men hvis vi fortsi,ttt ikke får noe
positivt svar kan bare en ting skje. Hva da? - I beste fall suspensjon, iverste fall eksklusjon fra vår fagforening
(Intervju i Akershus Arbeiderblad 6/12).
Resultatet av denne truselen ble at de
streik.ende 10. desember vedtok å legge

ned streiken. I møte .med LO-ledelsen og
Skog og Land undertegnet de en protokoll som stadfester at de har gjennomført
en tariffstridig streik og at de har vedtatt
å oppløse aksjonskomiteen. Samme
kvelden som dette skjedde tok LO-juristen seg den frihet å sende ut ei pressemelding på vegne av de streikende som var et
grovt angrep på støttearbeidet og Klassekampen. De streikende hadde ikke laget
denne meldinga og advokat Stueland sendte ut ei korrigering til meldinga:

A rbeiderb/adet 13. desember.

Pakistanerne ved Norsk Champignon

fordømmer Klassekampen
kornmt't mt"'d u:mnnhetl:r ,>g
- Vi t nr avsi.and fra alle
aks joner som prøver å i-.iotte viser til en arl.ikktJ i avi:-(••ns
og forsvare den tariff-stri- sis te nummer der d('I. heter dig~ st.n·iken vi gjord<' oss at de ni p ;i ltisl.anerne stadig
skyldige i hos AIS Norsk trenger full sti;,tte. 1 artikkeUwrnpignon i LillP.st.røm.
len oppfordres leserne til å
Det er de ni pakis tanske sende inn stn>.ikest.otte-bifremmeda r heiderne som i . qrag til en postgirokonto
h·øst har væ rt i konflikt med som er opprettet i navnet til
Norsk Champignon. som paktstari•.! n1es tillitsmann.
sier dette i en pressemel- Det eksisterer ikke
ding. Pakistanerne hevd~r lenger noen streikekornite
at avisen Klassekampen har· hvor vi pa kistanerP er enga-

Sj øl sendte de streikende ut ei pressemelding 13. desember som stadfester den
solidariteten og enheten som har bygget
seg opp gjennom de drøye tre månedene
streika varte:

s jc>rt. Vi søker tver t imot :.1
opprette et lojalt samarbeid
med Norsk Skog- og Landarbeidc1·forbund og Lo, un •
derstreker fremmedarbeiderne i pressemeldingen.

Pressemelding
fra ·
·
champignon• arbeiderne
«(1) Fredag 10. desember
undertegnet vi arbeidere som
har vært i streik ved Norsk
Champignon en felles protokoll med LO og Skog og Land.
(2) Med hensyn til fortsettelsen av vårt medlemskap i
Skog og Land har vi gått med
på å legge ned vår aksjonskomite.
(3) Vår rettssak mot Norsk
Champignon p.g.a. usakelige
oppsigelser vil fortsette.
(4) Vi ønsker i den situasjonen å uttrykke vår takk til
· de som opp til nå_har støttet
vår rettferdige kamp moralsk
og økonomisk .
Strømmen, 13. desember,
Ali Akthar Malik,
tillitsmann.»

•••••

Denne pressemeldinga falt mange
tungt for brystet - ikke minst Wollebekk-brødrene som må møte i rettssalen
til tross for all den hjelp de har fått fra
LO-ledelsen og Skog og Land. Påstanden
om at pressemeldinga strider mot den
protokollen de har skrevet under på
holder imidlertid ikke vann. I den fastslås
det bare at streika har vært tariffstridig.
De streikende kan med full rett holde fast
at kampen har vært rettferdig, oppsigelsene ulovlige og takke for den støtten de
har fått.
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STØTTEARBEIDET

«STREIKESTOITE~KOMITE>>
u'KJEI\IT Folf stRE1KENllE'
'

.

; ,, ,

... I de senere år har vi imid- · plasser. Deres oppgave er
da heller ikl<e å arbeide, - ei
lertid opplevd gang på gang
at streike·r, ..:.. de være seg
heller å streike. Deres oppberettiget eller ikke, de
gave ligger på det politiske
være seg lovlige eller ulovplan, - å tiolde misnøyens
Akershus Arbeiderblad 30. septrmber.
lige, er blitt app.laudert og
ild ved like og gi ilden ny
næring . .
sekundert av mer eller mind30.september1976.
Streikevåpnet er et effekre 'anonyme streikestøtte·
De vandrer over det gant Hardan~er er en ulovlig
tivt kampmiddel. Nå'r det blir
komiteer.
ske land, - fra bredbygdbrukt med fornuft og med
Disse komiteer dukker
ene på Romerike til de forstreik i ferd med å lamme et
omtanke og til rett tid. Det
opp som fluesopp om høsblåste fjellknause,16 i finn- •
helt bysamfunn. I vårt !')get
distrikt er også en ulovlig
· er en svøpe og en klamp om . ten, og er omtrent like appemark, - som lirekassemen·
streik i gang, og den hå1
arbeiderens fot når det _bljr
tittelige. De forestår distrinene og gjøglerne gjorde det
til -felles med streiken i Harb~u_k t i utrengsmål.
~usjon av flyge.~laa, hamrer , i gamle dager. Og de opptrer
danger ~t den åpenlyst blir
/ da også omtrent på samme
)' ·måte, ...,.. samlet med sine
støttet av krefter som ~efin~
t;;,•
stands og flygeblad utenfor
ner seg utenfor den berørte
afbeidsplass.
.
fabrikklokalene eller på torVår sympati vil som oftest
•
~
·
get i småbyen .
være å finne på de streik9
·
1
Det kan sies mangt og
.
f;,• ' _
meget om den norske arende arbeideres side. Det
ligger så å si i vår sosialis-·
r
beider, og siden det som
Men det får være deres
løs på det bestående samsies rammer oss like meget
tiske natur. Men "ikke reserfunn, kommer med «gose»
som det rammer vår frende,
vasjonsløst .
sak, - som går til streik. Det
Torbjørn Berntsen sa i en
får være deres sak å vurdere
råd til arbeiderne på den anmå det i sannhetens navn
1. mai tale, - i det selv-·
om denne streik er berettidre siden av · den stengte
innrømmes at ikke alt er like
samme Hardanger for få år
get, - æt får være deres
porten ," og går rundt med in7 fordelaktig. Men han kjen tilbake, - at hvis streik og
sak å vurdere om den vil føre
nsamlingsbøsser til de streik- . ner sin katekismus. Og han
streik alene kun.ne føre ' arfram. om den er liv laga. Og
ende arbeideres familier.
kjenner lusa på gangen . Og
beiderklassen inn i paradi·så får det være som det vil
Streikestøttekomiteene
enten den streik han fører
set, ville de britiske arbeidmed jusen.
.
trer sjelden fram i lyset, har fått vekten t il å vippe i
For slik har det alltid vært,
saktens fordi de ikke tåler · hans disfavør eller ikke, må
erne forlengst ha befunnet
seg innenfor perleporten.
og slik vil det fortsatt være,
for meget av det, - men går
_
d e ·ocnstreifende streikestøtman dem nærmere etter i · ·te~gjøglt!re by ham direkte i
Sannheten er at de bri- •· -at · arbeidernes kamp· er·
tiske ar_geidere ;-- på grunn
deres. egen. Rett eller galt,
sømmene, ·viser det seg at , mot. Dq har ingenting med
lovlig eller ulovlig, - streide svært ofte består ,'av
:arbeiderklassen å gjøre, de
av de mange streiker, aldri før i sin historie. har
ken er arbeidernes egen sak, . _meget unge mennesker ute·n . · har ingen plass i fagbeveg stått så langt fra parndisets . . J og innblanding _utenfra b_lir __ _- den fjerneste tilknytning til
elsen, - og de oø_r behandport. . · ... ~...;,:.: .· ·, _'. \;, · ·"" ~).. ikketolerert.
·.. ·
· · :. de streikeramme~e- arbeids- · ,les deretter!
J '.,'
·· · -··

~et

•

Om1~,.~;.1.enJ:e
&•
It
Ut
ø~n
~IJlll.e
'J:IJ
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Forsøk på kriminalisering og mistenkeliggjøring av streikestøttekomiteene
førte ikke fram og aktivister over hele
landet sørget for at de løpesedlene de
streikende sendte ut ble spredd på arbeidsplasser og i boligområder. Streike-

støttekomiteene har i praksis vist at det er
muiig for arbeidere i Norge å gå til strei-k
sjøl om LO og forbund nekter å utbetale
økonomiske bidrag.
Streikestøttekomiteene stilte seg i
spissen for den politiske og økonomiske

BILDET: Søndag formiddag deltok 130 personer i
et demonstrasjonstog i Skjettenbyen, til støtte for de
streikende fremmedarbeiderne ved Norsk Cham-

og ved en rekke bedrifter ble de streikende gitt full støtte: På flere steder var
mulighetene for støtte fra arbeiderne så
truende at forbundsledelsen brukte ethvert middel for å hindre at sannheten
om streika skulle komme fram. Ved
Fjellhammer Brug A/ S på Lørenskog
skulle det være informasjonsmøte om

støtte på en rekke steder i landet og
markerte solidariteten mellom norske arbeidere og fremmedarbeidere gjennom
stands, demonstrasjoner, husbesøk og
solidaritetsmøter. Det ble reist støtteforslag i en rekke klubber og fagforeninger

pignon. 170 var tilstede på møte ved Skjettensenteret, der Georg Vaagen holdt appell. (Foto:
Klassekampen)
- ·F,aKlassekampen.

streika. Formannen i Fjellhammer Arbeiderforening Kolbjørn Bakken, nekta
streikekomiteen for de streikende adgang
til møtet. Avdelinga hadde bare invitert
lederen, og ville ikke slippe inn flere . Formannen i Skog og Land fikk så slippe til
med det han kalte riktige opplysninger
om konflikten. Møtelederen forsøkte så å

avblåse møtet etter Nakkens løgnaktige
innlegg, uten en gang å slippe til· MaHk.
Etter protester og avstemming blant arbeiderne slapp Malik til allikevel og kunne imøtegå Nakkens mange velkjente påstander om streika punkt for punkt.

Fra Klassekampen.

tt*******-lc'lc******-lc'k****tt************************tt********tt*tt***********
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Her følger en foreløpig oversikt over støtten som har
kommet til de streikende . .ved
Norsk Champignon A/S:
Tillitsmenn ved Dyno Industrier i Lillestrøm, spedisjonsgruppa i Oslo Transportarbeiderforening, avd. 42 av
Norsk
Bygningsarbeiderforbund, møte i seksjon Kolonial
og seksjon Avis, bok og kontormaskiner av Handelsfunksjonærers Forening i Oslo
Handel og Kontor, Freelancegruppa i Oslo Musikerforening, , medlemsmøte i avd.
108/4 av NTL, medlemsmøte i
NOSO-klubben
ved
Oslo

Ungdomskontor og avd. 2/24
av NTL.
Videre har de fått støtteuttalelser og økonomisk støtte fra
medlemsmøte i _Film og Teaterteknisk forening (innsamling
pluss styrebevilgning kr. 500),
Norsk
Miljøarbeiderfo~enings
sentralstyte
(105 kr.), medlemsmøte
Heismontørenes
Fagforening (kr. 500 pluss
styrebevilgning kr. 200), medlemsmøte i avd. 29 av Norsk
Papirindustriarbeiderforbund
(oppfordret
til
innsamling
blant medlemmene), styremøte
i SEF (kr. 175), klubbstyret ved
Linjegods på Alnabru (kr.
250),
Telefonsentralmontørenes Forening (kr. 500), Bedriftsklubben ved A/ S Duplotrykk (kr. 200), gruppe I av
SEF (innsamla kr. 125).
Videre har klubbstyret ved
Aas & Wahl støtta og sendt
.

rundt underskriftsiister blant
de ansatte, ansatte ved A/ S
Radionette har laga opprop og
sendt penger, og tillitsmenn
ved Rafnes har samla underskrifter.
34 STREIKESTØTTEKOMITEER
34
streikestøttekomiteer,
landsstyremøtet og 9 lokale
kvinnefrontgrupper har sendt
støtte. Det har også flere allmøter og studentutvalg ved
universiteter og skoler gjort.
Faglig Utvalg i AKP(m-1)
har sendt støtte. Det samme
har en rekke lokallag av
AKP(m-1) og Rød Ungdom
gjort.
STØTTE FRA
SV-LAG
Enkelte SV- og SU-lag har
levert støtte, og stått for ei linje
i skarp kontrast til sabotasjen
til SV-ledelsen og den reaksjo_

nære dekninga av streiken i NY
TID. Medlemsmøte . i Sagene/ Bjølsen SV (100 kroner bevil-·
ga), Asker SV, distriktsstyret i
Sør-Trøndelag SU og Skedsmo SV har sendt støtte. 1 en uttalelse fra Skedsmo SV heter·
det:
'
«Skedsmo SV støtter de
streikende
arbeiderne
ved
Norsk Champignon A/S fullt
ut, og vil på det skarpeste protestere mot Skog og Lands behandling av denne saken (... ). I
stedet for il bekjempe Wolle!>ekk har · de streikendes eget
forbund bekjempet sine egne
medlemmer blant annet gjennom å oppfordre dem til å levere
inn skriftlige oppsigelser».
Uttalelsen oppfordrer til full
boikott av Wollebekks produkter, og tar avstand fra «det
streikebryteri Wollebekk har
forsøkt å organisere • for å
svekke streiken»:
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31/10 ble det i Oslo dannet en egen
støttekomite for de streikende blant en
rekke faglige tillitsmenn og -kvinner.
Møtet, som var kommet istand etter initiativ fra .bl.a. medlemmer av den tidligere streikekomiteen ved Jøtul, vedtok
en politisk plattform der det ble tatt
skarp avstand fra all streikebrytervirksomhet. Det ble i plattforma oppfordra
til enhet mellom norske arbeidere og
fremmedarbeidere, mot all sjåvinisme og
rasisme. Plattforma retta seg også mot
ledelsen i Skog og Land. Støttekomiteen
tok bl.a. initiativet til et stort solidaritetsmøte i Oslo 15/11 hvor det møtte fram
over 1000 mennesker som ville vise .solidaritet med de streikende.

,....................................................,
I Faglig qpprop ·1•
•

:
•
•
•
:
•
•
•
:
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Fra Klassekampen.

Undertegnede faglige tillitsmenn og
kvinner vil med dette uttrykke sin tulle
støtte fil de. 9 streikende fremmedarbeldeme ved Norsk Champignon I Skedsmo. VI ser den kampen de har reist mot
usakellge oppsigelser, trakassering og
lønnødlalaimlnerlng som rettferdig,
nødvendig og et eksempel for andre arbeldere som er I den samme situasjon,
Deres streik nu\ sees I.sammenheng med
de mange kamper som må føres for reite.n til i\ vere fa~rganlsert.

Siden atrelken INlgynte, bar de 9 , som
er de _ . fagorganiserte ved bedrlf•
ten, VUBBet mye-sympati og støtte. Men
de bar også fått merke nye provokasJoner: raelstlsk · hets I nere aviser, ·
utkas&elser fra hybler som illhører bedriften og åpent streikebryteri. Det er nå
satt inn streikebrytere ved bedriften som ·
er vervet ·gjennom annonser I Akershus .
Arbeiderblad. I
VI vil som faglige tillitsmenn skarpt
krlU..,re og beklage ai ledelsen I Skog og
Landarbeiderforbundet totalt har sviktet
sine medlemmer ved Norsk Champignon
l cienne sak&. VI finner det særlig forstemmende at forbundslederne Ikke
bare g_\r inøt streiken, men også gir
åpen stlltte til bedriftseierne, familien

Wollebekk, I en situasjon der disse sprer
rasistisk he.tø mot de streikende.

Dette stiller desto større krav til andre
deler av fagbevegelsen om å vise
solidaritet og lntemasjo~llsme. De
streikende ved Norsk Champignon fortjener å få merke at enheten mellom norøke arbeidere og ·fremmedarbeidere
også finnes I praksis. VI vil derfor så
sterkt vi kan oppfordre fagforeninger og
klubber, andre organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte de streikende fremmedarbeiderne politisk, moralsk , og
økonomisk. ,VI vil også uttrykke vår
støtte ill deres oppfordring om boikotta v
Norsk Champlgnons produkter (Wollebekk champignoner) så lenge arbelderne er i streik.

Terje Engh, klubbstyremedlem, Dyno,
Lillestrøm. Egil Berntsen, gruppetillitsmann, Dyno, Lillestrøm, Ralph Aasen,
sekr. I klubben · ved F . Selmer,
Kjellerholen, Eirik Nymoen, form . I
spedlsjonsgruppa, Oslo Transporiarbelderforenlng, Leif Solheim, sekr. I avd.
fZ, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbond.
·

·a•
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•
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:
•
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:
•
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•
:
•
•

,......................................................
Underskrifter kan. sendes fil: 'J'.erJe
Engh, Tomtegata IS b, 2000, Lillestrøm.
,

Stort solidaritetsmøte for de
streikerammede fremmedarbeidere ·.
AKP(m-1) .var det eneste politiske partiet som gav de streikende sin uforbeholdne støtte og oppfordra til akti~
støttearbeide.

••
•
•
•
••
•
•
•
••

på Norsk Champignon.
Appell fra en av de streikende - kultur m.m.
F->lkets' Hus, Lillestrøm 2.etg. fred . · 24. ,sept. kl. 20.00.
Alle interesserte velkommen.
Arr.: Streikeltøtt.ekom.1~'1 i Skedsmo.
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SV-ledelsen støtta ikke streika
SV brukte aldri den «pos1sJon » fra
Stortinget, som de sjøl anser så viktig,
for å snakke fremmedarbeidernes sak.
Såvidt vi vet så tok ikke SV sentralt i det
hele tatt noe aktivt del i arbeidet til støtte
for de streikende. Det måtte gå nærmere
en og en halv måned før Akershus SV
fant det for godt å støtte streika. Og når
de først sendte ut ei pressemelding så avslørte de en grotesk uvitenhet om streika .
Vi siterer fra pressemeldinga:
«Bedriften averterer i disse dager de
streikendes jobber ledige. La oss håpe at
ingen vil begå streikebryteri.»
Denne uttalelsen kom ca . en måned etter at streikebryterne hadde begynt ved
Norsk Champignon. Ny Tid gadd ikke
engang møte fram på pressekonferansene
de streikende holdt. Nå skal rett sies at
det var SV'ere som hadde en annen holdning til streika enn ei slik grov likegyldighet overfor fremmedarbeiderne som
ledelsen viste. Det var enkeltmedlemmer
av SV lokalt som deltok aktivt i støttearbeidet, men disse deltok på tvers av SVledelsens linje.
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Ny Tid 1. oktober"
Dette var lederen i Ny Tid en måned etter at streika var starta. Uttalelsen avslører grov likegyldighet overfor streika
og er i så måte representativ for SV's
«deltakelse» i støttearbeidet. Det offi-

sielle organet · til SV overlater dette til
Skog og Land arbeiderforbundet og ignorerer fullstendig den reaksjonære rollen
dette forbundet spilte i streika.

Arbeiderbladet 24. november.

«NKP»/«KU» aktive motstandere
av streika
På et medlemsmøte i Oslo Stein, Jord
og
Sementarbeideres
Forening
11 . november ble det fremmet forslag om
å støtte streika. Sosialdemokratene ville
avvise forslaget. Da kom «NKP»'eren
Wilfred Hagen med et annet forslag.
Sterkt støttet av sentralstyremedlem
Georg Owesen la han fram et forslag som·
nekter å ta stilling til selve konflikten
men som klager over hvor mye «organisasjonsmessig uforstand» som er ute og
går og konsentrerer seg så om «terrormidlerie» som er tatt i bruk i konflikten. I
stedet for å støtte de streikende munnet
«NKP»-forslaget ut i ei oppfordring om å
ta seg av de «organisasjonsfiendtlige elementene som nå for tida prøver å få innpass i fagbevegelsen» .
På et solidaritetsmøte for de streikende
på Lillestrøm 24. september arrangerte
«Kommunistisk ungdom» «kameratkveld» for sine egne i det samme hus som
solidaritetsmøtet fant sted. Da møtet
skulle begynne og over 50 folk var samlet
for å vise de frammøtte streikende sin

, ,1

solidaritet banka en av streikestøtteaktivistene på døra til «KU»-møtet. Han
s·purte om ikke også de ville være med på
solidaritetsmøtet og vise sin støtte til de
streikende. Som svar ble aktivisten sendt
ned trappa igjen av et kraftig puff med
beskjed om at de ikke deltok på «maoistmøter».
Dette er to eksempler på den svarte;
reaksjonære rollen «NKP» spiller, ei
rolle som har kommet klarere og klarere
fram i den seinere tida Gmfr . Hustadstreika hvor «NKP»-avdelinga i Trondheim gikk offentlig ut mot streika og de
streikende)

«KUL»og «KAF»
Storkjefta og sekteriske grupper som
kaller seg «kommunistisk arbeiderforbund» og «kommunistisk universitetslag» som er studentavleggeren av «forbundet» støttet streika på denne måten:

Subtilt
Vi vil ikke moralisere over
Champignon- arbeidernes
kamp og de feil som er gjort,
men samtidig kan vi ikke
unnlate som kommunister å
peke på den korrekte metoden for kampen. Konklusjonen skulle dermed være
klar. Vi stetter de arbeiderne
som kjemper for tariffavtale
- men ikke på deres egne
premisser. Nettopp en slik
kritisk stette er den beste arbeidere i kamp kan få.
Den Røde ArbeideTen
(Kommunistisk
Arbeiderforbund.)

«KUL» på sin side gikk imot streika
fordi den var ·en «mindretallsstreik» som
arbeiderklassen ikke hadde noe å lære av,
men som de aller nådigst kunne støtte på
et «sympatigrunnlag». Som om ikke dette var nok av reaksjonær arroganse foreslår de at arbeiderne skulle vendt seg til
det lokale samorg. i stedet for å gå til
streik: «En bevegelse med utgangspunkt i
den lokale samorg. ville med letthet kunne presse det tilbakeliggende Skog og
Land» skriver de i avisa si «Gnisten».
Som vi husker var det dette lokale
Samorg. som sendte blomster til streikebryteren Åge Granerud .
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BOIKOTT WOLLEBEKKS PRODUKTER
Boikott av Wollebekks produkter ble
lansert som ei oppfordring fra de streikende tidlig i streika og ble vurdert som
en av de viktigste aksjonsparolene i
støttearbeidet. En effektiv boikott ville
være en konstant økonomisk trusel mot
Wollebekk og være en viktig politisk
belastning. Det ble laget egne boikottplakater og jakkemerker og aktivister
over hele landet oppsøkte forretninger og
snakket med folk om boikotten.
Aksjonen gav også viktige resultater. Det
var flere forretninger som fjerna W ollebekks produkter fra hyllene, f.eks. i
Bøler-området i Oslo hvor diskusjonen
med butikkeierne i to butikker førte til at
Wollebekk-produktene ble fjerna fra
forretningen. I varehuset på Blindern ved
Universitetet i Oslo har både sør-afrikanske produkter
og
Wollebekkc;hampignon blitt fjerna etter press fra
studentene. Boikott-aksjonen ble en
viktig del av støttearbeidet og folk diskuterte gjerne streika med utgangspunkt i
oppfordringen om ikke å kjøpe Wollebekks produkter. Om enn i mindre omfang så kan aksjonen sammenlignes med
den internasjonale boikotten av druer
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. uten ørnemerket - en aksjon folk i
Norge var.med på å støtte slik ai de kalifornske landarbeiderne fikk igjennom
sine krav om retten til fagorganisering.
Streikestøttebevegelsen i Tromsø tok
initiativet til omfattende boikottaksjoner
og gjennomførte demonstrasjoner utafor
byens største varehus. Til stor forargelse
for borgerlige krefter i kjøpmannsstanden i byen ble det diskutert med et stort
antall kunder. Folk viste stor forståelse
for aksjonen og det regnes med at ca .
200/o av kundene holdt seg borte fra
forretningen fordi denne ,solgte Wollebekks produkter.

DET VAR RIKTIG AGA TIL STREIK
Streika til de ni fremmedarbeiderne har
vært en rettferdig kamp mot utbyttinga
og trakasseringa til en norsk, kynisk
kapitalist. De ni har stått fram som et
eksempel for andre fremmedarbeidere
her i landet og vist gjennom de tre månedene streika varte at det eksisterer en solidaritet mellom norske arbeidere og fremmedarbeidere. Til tross for et sjeldent
hardt press fra et samla borgerskap, politi, presse, LO, Skog og Land, NKP /KUSV ledelsen, lokale AP-folk og AUF'ere
og"pampete tillitsmenn og svinske streikebrytere, ~ar de ikke bøyet nakken:
«Streika har vist oss at det finnes enhet
mellom norske arbeidere og fremmedarbeid_ere også i praksis. Vi er svært glade

for sføtteuttalelser og penger som vi gjennom de to månedene til nå har fått fra
fagforeninger, klubber, streikestøttekomiteer og andre organisasjoner. Jeg vil
særlig takke streikestøttekomiteen i
Skedsmo soin hele tida har lagt ned et
stort og uegennyttig arbeid for å støtte
vår kamp. Sjølsagt er det også fagorganiserte som har gått imot vår kamp, bl.a.
fordi de har fått misvisende informasjon
i enkelte aviser . Men solidariteten vi har
' møtt har vært enestående. Fra alle deler
av landet har vi mottatt hilsner og
økonomiske bidrag» (Uttalelse fra en av
de streikende i Klassekampen nr. 87)
Streika førte ikke til endelig og definitiv seier. De streikende ble tvunget til å

forlate sine poster som streikevakter utafor bedriftsporten og ta seg annet midlertidig arbeid. Til tross for stort og nådeløst press klarte man ikke å slå streikebryteriet tilbake, og Wollebekk klarte å
holde hjula igang. På kort sikt lykkes de
reaksjonære kreftene i forbunds- og LOledelsen i å nøytralisere støttearbeidet til
klassebevisste arbeidere. Men samtidig Ja
de grunnlaget for sitt definitive fall. En
rekke arbeidere rundt om i landet fikk
øynene opp for det klassesviket disse
agentene for kapitalkreftene går i spissen
for å føre . Styrken i motstanden har blitt
større og konflikter i framtida vil dra nytte av lærdommene man har høstet fra
streika ved Norsk Champignon.

1rlr*********1rlr*****************
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KAMPEN FORTSETTER
Sjøl om de streikende har begynt åjobbe andre steder for å sikre arbeids- og op-

pholdstillatelse, så har de ikke gitt opp
kampen mot Wollebekk . De vil føre den
videre i rettssalen og har stevnet Norsk
Champignon A/S ved familien Wollebekk for retten. I rettssalen vil de kreve at
oppsigelsene blir erklært for usaklige og
ulovlige og at samtlige tas inn igjen ved
bedriften i de stillingene som de hadde
før streika brøt ut. De streikende krever

dessuten at Wollebekk betaler kr. 5000 til
hver enkelt i såkalt ikke-økonomisk erstatning og kr. 30 000 i direkte
økonomisk erstatning. De krever sjølsagt
også lønn for den tida de har gått arbeidsledige.
Denne rettssaka er viktig fordi enda
flere vil bli kjent med sannheten om
streika ved Norsk Champignon gjennom
den. Vi har ingen illusjoner om at det
norske rettsapparatet vil ta de streikendes .

parti. Til det kjenner vi det for godt fra
andre konflikter hvor arbeidere har stått i
kamp. Men en brei støttebevegelse kan
ikke ignoreres uten videre . Sammen med
de streikende skal vi kreve at retten
dømmer familien W olle bekk for sine forbrytelser.
Spre denne hvitboka som ledd i ei slik
kampanje.

Støtteuttalelser til de streikende arbeiderne
ved Champignon A/S
STREIKESTØTTEKOMITEER

Jessheim SSK, Lillehammer SSK,
Østkanten SSK, Stovner SSK, SSK ved
Odontologi, Univ. i Bergen, Salangen
SSK, Stavanger SSK, Kirkenes SSK,
Møllenberg og Lademoen SSK, SSK i
Verdal, Sandnessjøen SSK, SSK ved
Univ . i Bergen, SSK i Vågan, SSK på
Nesna, Alta SSK, SSK i Nittedal, St.
Hanshaugen/Majorstua SSK, Tønsberg
SSK, Ålesund SSK, Horten SSK, Bogerud/Bøler SSK, Ås SSK, Grorud SSK,
Moss SSK, Skedsmokorset SSK, Veitvedt/Linderud SSK, Ila SSK Trondhjem,
Lambertseter /Haugerud SSK, styret i
Midtbyen SSK, Trondhjem, Kvinnherad
SSK, SSK på Ruseløkka, Frogner og
Skillebekk, Levanger SSK, Sentrum SSK,
Kristiansand SSK, SSK ved Statens Bibliotekskole, Sandnes SSK, SSK ved Univ.
i Tromsø, SSK ved Univ. i Bergen.

lonial og seksjon Avis, bok og kontormaskiner av Handelsfunksjonærenes forening i Oslo Handel og Kontor, Styret i
freelancegruppa i Oslo Musikerforening,
Avd. 108/4 av NTL, Film og Teaterteknisk forening gruppa ved Det Norske Teater, Sentralstyret i MIFO, Heismontørenes fagforening, Avd. 29 av Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Styret i Heismontørenes forening, Styret i SEF,
Klubbstyret ved Aas og Wahl, NOSOklubben ved Ungdomskontoret, Styret i
Film og Teaterteknisk forening, Klubbstyret i Transportarbeiderklubben ved
Linjegodsterminalen på Alnabru: Styret i
Telefonsentralmontørenes
Forening
Avd. 242 N.E.K.F, Bedriftsklubben på
A/S Duplotrykk, Styret i avd. 2-24 av
NTL i Rikstrygdeverket, Gruppe 1 av
SEF, Nesna L~L,_Sentralstyret i LNL.

styre i KF i Nordland, KF på Skedsmokorset, Landsstyremøte i KF, KF i Ranii,

UNIV ./SKOLER

Allmøte på psyk.inst. Oslo, Albnøte
sos.inst. Oslo, Styret i DNS, Styret i DNS
Tromsø, DU i" Tromsø YLI, Allmøte på
HF-fak. ved univ. i Bergen, Allmøte på
SY-fak ved univ. i Bergen, Medisinerstudentene ved univ. i Tromsø, NSU (DGOslo), Allmøte på Norsk Veterinærhøyskole.

P ARTIER/UNGDOMSORG.

Akeshus RU, Arbeidsutvalget i RU,
b/KS, Faglig utvalg i AKP (m-1), Romerike AKP (m-1), Skedsmo SV, Sagene/Bjølsen SV, Distriktsstyre i SørTrøndelag SU, Asker SV.

_KVINNEFRONTEN
FAGLIG STØTTE

.liTL -avd- 102./4-0 .Arbeidsforsknings-•.
instituttet, Forening 2 av NTL avd. 10,
Styret i avd. 108/30 av NTL" Seksjon ko-

KF i Lørenskog, KF i Sogn og Fjordane,
KvinRefrontgrupt,a «Sandviken l>r;KF r
Vestfold, Årvoll I<:F, KF på Veitvet, KF i
Vest-Finnmark, KF i Ski, AU i <!istrikts- '

8 tillitsmenn ved Rafsnes. Arbeidere fra
Norge, Pakistan, India og fyrkia .vedt~tt
på møte i Drammen Folkets Hus.
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FULL STØTTE TIL DE OPPSAGTE
CHAMPIGNON-ARBEIDERNE!
EN SANG OM WOLLEBEKK OG
STREIKEBRYTERNE
Mel.: Kasper, Jesper og Jonatan.
En viktig streik er nåi gang
En kamp mot kapitalen
En kamp mot all slags «rettergang»
Som knuser kampmoralen
For Wollebekk sin terror må
Vi sammen ned til jorda slå
Og alle som kjemper mot Wollebekk,
kom!
Vi skal knuse hver eneste klassedom.

Men Akershus «Arbeidern-blad
Vil støtte ham - de kan det
De skaffer ham det han vil ha
En streikebryterbande
Når Nakken ifra Skog og Land
Og Wollebekk går hand i hand
Da våkner hver utbytta kvinne og mann
Og gir støtte til streiken så godt de kan

De streikende arbeiderne
Med tyranni blir flytta
Og streikebryterne er nå
I stedet blitt benytta
Hvis streiken nå skal vinne fram
Må streikebryterne på Hvam
Snart taes i Ræva og nakkeskinn
Og hives langt unna - forsvinn,
forsvinn!

Så boikott derfor Wollebekks
Produkter med det samme
Hvis Champignonen kastes vekk
Vi Wollebekk vil lamme
For lagrene vil øke på
Og salget hans vil gå i stå
Hva alle vi andre så mener om det?
Jo, la soppen hans råtne i hælvete!

(sangen er laget av streikestøttekomiteen -i Skedsmo)

ENHET NORSKE ARBEIDERE
FREMMEDARBEIDERE!

-

UTGITT A V STØTTEKOMITEEN FOR DE
OPPSAGTE CHAMPIGNONARBEIDERNE
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