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Den 6. november la de streikende arbeiderne
følgende uttalelse fram for pressen:
Den 9. september - for snart to måneder siden - begynte vi 9 fagorganiserte fremmedarbeidere vår streik ved
Norsk Champignon. Bakgrunnen for streiken var diskrimi·
nering og trakassering fra bedriftsledelsens side. Fra første
stund har det imidlertid i forskjellige aviser blitt spredd en·
l) I en rekke pressereportasje r
og i uttalelser fra forbundsledelsen i Skog og Land har det blitt påstått at streiken startet mens en
forhandlingsløsn ing var i sikte.
Bl.a. blir det hevdet at det siste for
handlingsmøtet, 6. september, ga
positive resultater. Dette er
direkte usant.
Beviset for dette er ikke bare at
hverken Wollebekk eller forbundsformann Nakken har kunnet påvise et eneste konkret resultat.
Det eksisterer heller ingen forhandlingsprotokoll som stadfester noe
som helst. Det viktigste er
imidlertid at Wollebekk umiddelbart etter forhandlingsmøt et i dagene 7. og 8. september - ga 5
av oss fagorganiserte sparken på
et klart usaklig grunnlag. Disse
usaklige og lovløse oppsigelsene
haT vi seinere fått stadfestet i brev
til de 5, oppsigelsesbrev som er
datert før streiken startet.
Det var nemlig som svar på denne provokasJonen fra bedriftsledelsen at vi fant å måtte ta i
bruk streik som kampmiddel, før
alle rettigheter var gått tapt.

rekke usannheter om vår kamp. Vi beklager at forbundsledelsen i Skog og land aktivt har bidratt til dette. Vi ønsker
derfor på ny å tilbakevise de groveste fordreiningene og beskyldningene.

Dette vet forbundsledelsen . Dette vet pressen. Likevel kan vi
stadig vekk lese omtaler av
streiken der oppsigelsene etter
forhandlingsmøt et blir forsøkt tiet
ihjeJ. I Akershus Arbeiderblad
står det 27/10: «Uroen ved Norsk
Champignon tok til 6. september
iår. Da gikk 9 pakistanske frem-medarbeidt;ire til streik. Arbeidsnedleggelsen tok til da arbeiderne
var i forhandlingsposi sjon med
bedriften».
Men streiken begynte 9. se ptember, etter at Wollebekk hadd e
·sv art på et r esultatløst forhand lingsmøt e m ed oppsig els er . Vi

legger med dette fram kopi av oppsigelsesbrevene for pressen . .
Etter at streiken begynte har i
tillegg de 4 andre fått skriftlig
oppsigelse, og samtlige som har
hybel ved bedriften fått varsel om
tvangsutkastelse .
2) Kort tid etter streiken begynte tok Wollebekk til med å ansette
nye arbeidere for å utføre de oppgaver vi 9 hadde hatt ved bedriften. Hensikten var å begrense
de økonomiske virkningene av
streiken og gjøre det enda vanskeligere for oss å få tilbake våre
arbeidsplasser. Det finnes bare
ett navn på dette: streikebryteri.
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Vi har hele tida protestert mot
dette, og har forsøkt å .snakke
streikebryterne til rette. Vi er glad
for at andre fagorganiserte og
demokratisk innstilte mennesker
som støtter vår kamp har protestert mot streikebryteriet gjennom
uttalelser, solidaritetsmøte r og
demonstrasjoner . Vi er særlig
glad for at flere av de som Wollebekk ansatte etter 9. september nå
har sluttet ved bedriften fordi de
ikke ønsket å gjøre streikebrytertjeneste.
3) En av de streikebryterne
som Wollebekk ansatte var Åge
Granerud, en ung mann som
tidligere hadde . jobbet ved b"e·
driften. Vi forklarte han på en
rolig måte at vi var i streik og oppfordret han til ikke å gå i bedriftsledelsens ærend som streikebryter. Jian 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 forbundsformannen har
innrømmet ble Granerud akseptert som medlem av vårt forbnnd
etter flere ukers arbeid ved bedriften. Vi protesterer skarpt mot
at Skog og Land på denne måten
aktivt støtter og oppmuntrer
streikebryteri.
4) I de siste dagene har en
rekke aviser og personer, som
aldri
har
protestert
mot
Wollebekks trakassering av oss,
bevisst brukt en aksjon som
knuste ruter i Graneruds hjem for
å sverte vår kamp. Vi vil på ny
erklære at vi ikke kjenner noe til
denne aksjonen, og aldri har
støttet den. Vi har fått bekreftet at
heller ikke noen av de organisasjoner eller grupper som arbeider
aktivt for å støtte vår streik har
organisert den. På denne bakgrunn vil vi ta skarp avstand fra
forsøkene på å utnytte aksjonen til
å spre hets mot oss og fortie hva
kampen egentlig gjelder.
5) Vi vil protestere mot at Akershus Arbeiderblad i et intervju
med to talsmenn for streiken
direkte har forfalsket endel av
våre uttalelser. Dette er desto
beklagelig ettersom intervjuet straks ble gjengitt i flere andre aviser.
Ifølge intervjuet har vi tatt avstand fra av~sa 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 Ar·
beiderblad!
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 in vitasjon og ikke kjente til det spesielle møtet journalisten snakket
om. Nå som før vil vi legge fram
vårt syn på solidaritetsmøter og
over alt der vi blir invitert. Vi tar
avstand fra en slik journalistikk,
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 til å nytte disse informasjonene og fortelle sann·
heten om bakgrunnen for vår
streik.
Hvam 5. november 1976
Streikekomiteen.
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