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STØTT VÅR
KAMP BOIKOTT
WOLLEBEKK
CHAMPIGNONS
Den 9. september gikk samtlige fagorganiserte — i
alt 9 — ved Norsk Champignon A/S på Hvam i Skedsmo
til streik. Vi er alle fremmedarbeidere. Bakgrunnen
for vår kamp er kort oppsummert denne:
• Etter at vi fagorganiserte oss 1. juli i år krevde vi å få tilbakebetalt det bedriftseierne, familien Wollebekk, gjennom lang tid
hadde snytt oss for gjennom å utbetale for lav overtidsbetaling.
lønns• Etter at vi fagorganiserte oss har det blitt gitt lokale
tillegg til uorganiserte arbeidere som vi fagorganiserte ikke har
fått. Vi har gjennomsnittlig lavest lønn i bedriften, flertallet
ligger såvidt over 20 kroner.
• Etter at vi fagorganiserte oss har bedriftslederne trakassert
oss på en rekke måter. Vi har blitt satt til å gjøre andre og mer
ubehagelige arbeidsoppgaver enn vi har blitt ansatt for å ta oss
av. De har kommet med åpne trusler mot enkelte av oss, bl.a. om
«fengsel» og «utvisning fra landet» for de som ikke føyer seg.
• Etter at vi tok opp våre krav i ordinære møter med bedriften,
møter der representanter fra forbundsledelsen i Skog og Land
deltok, har Wollebekkfamiliens angrep blitt villere og villere.
Kort tid før vi vedtok å gå til streik fikk hele 5 av oss muntlige
oppsigelse, 3 med øyeblikkelig virkning og 2 med 14 dagers varsel.
I denne situasjonen hadde vi valget mellom å miste alt — eller
å reise kampen for våre krav. Derfor gikk vi til streik.
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/Feilaktige rykter om streiken
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 forvirring. 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. Alt dette er tatt ut av 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 individuelt. 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 ble
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 arbeidere, 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
med husleieloven.

Nei til streikebryteri!
Etter at streiken begynte har det blitt satt inn en rekke streikebrytere ved bedriften. Disse er åpent rekruttert gjennom annonser i Akershus Arbeiderblad, til tross for at Arbeidskontoret
ikke formidler arbeidere til en bedrift der det er streik. Streikebryterne er nå satt til å gjøre arbeid enkelte av oss har hatt i lang
id, en opp til 6 år.
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Dette er til nå det viktigste angrepet på vår kamp. Får streikebryteriet fortsette, kan Wollebekk fortsette sin brutale framferd,
beholde lave lønninger og trakassere stadig flere arbeidere. Det
er ikke bare i vår, men i alle arbeideres interesse å få slutt på
denne virksomheten.
Faksimilene viser kopi av en av de streikendes medlemsbok i Skog og Land, med kvittering
for kontin ent til og med september måned.
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,--S treiken er vår egen kamp
Norsk presse, kanskje særlig lokalavisa Akershus Arbeiderblad, har forsøkt å gi inntrykk av at streiken vår er «styrt utenfra», at vi er «manipulert» osv., osv. Dette er ikke riktig. Det er vi
selv som har reist kravene, vedtatt å streike og oppfordret til
støtte på våre egne vilkår. Vi vet hva vi vil og er i streik fordi vi
var iferd med å miste både arbeid og inntekt.
På ny vil vi sende en appell til fagorganiserte og alle demokratisk innstilte mennesker! Støtt vår kamp moralsk og
økonomisk. Vi møter gjerne opp i fagforeninger, klubber og andre organisasjoner og redegjør for våre krav.
Støtt vår oppfordring om kjøpeboikott av Wollebekk Champignons så lenge streiken varer.
Enhet norske arbeidere — fremmedarbeidere !
Med solidarisk hilsen de
streikende arbeiderne ved Norsk Champignon.

VARE KRAV TIL BEDRIFTEN ER DISSE
1) Vi krever at samtlige som har fått varsel om oppsigelse blir tatt inn igjen, med full lønn for den tida de har blitt hindret i å arbeide ved bedriften.
2) Vi krever at overtidsarbeid på lørdag og søndag godtgjøres med 100%
tillegg til lønna og at beordret overtid fordeles mest mulig på samtlige ansatte. Vi krever etterbetaling av penger vi har tapt på grunn av for lav overtidsbetaling i tida mai 1974 til juni 1976.
3) 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 skal opprettes for de som
nå er ansatt.
4) 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.
5) 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 truckf ører. Alle de øvrige
orh.irl.r. »Inc...rårc i ftrziringi nialdangia fnr cr.rtnarinriwithari> mod flara
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Denne løpeseddelen er utgitt av de
streikende arbeiderne v/ Streikekomiteen. Vi takker venner blant
andre fremmedarbeidere og norske
arbeidere som gjennom å gi hjelp til
oversettelsesarbeidet har gjort det
mulig å utgi denne informasjonen.
Vi takker også for den raske
økonomiske støtte vi har fått gjennom innsamlinger til vår streik som
har gjort det mulig for oss å utgi
denne informasjonen.

